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Introdução
A avaliação das escolas deve ser um processo contínuo e sistemático, com o objetivo de apreciar como

estão a ser prosseguidas as metas educativas, a fim de as ajustar ao contexto, fundamentar a tomada de decisões
e prestar contas a toda a comunidade escolar e educativa. Neste sentido, a avaliação interna da escola deve
articular a gestão dos seus recursos humanos e materiais, face aos resultados escolares alcançados com um
propósito único: o de promover a melhoria da organização.
O relatório final de autoavaliação que se apresenta procura refletir a atividade desenvolvida pela equipa
de avaliação interna da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, ao longo do ano letivo de 2015/2016.
Tendo em conta que as escolas sempre fizeram um esforço de autoconhecimento e de reflexão, foi nosso
intuito dar continuidade e aprofundar todo este trabalho. Orientados por uma perspetiva de desenvolvimento
organizacional, a avaliação desta organização também só faz sentido se for consequente, ou seja, se dela se
retirarem dados ou conclusões que permitam, de alguma forma, perceber os pontos fracos da organização para,
com esse conhecimento, se poderem introduzir melhorias no sistema organizacional e relacional da escola. A
informação resultante deste trabalho visa exatamente isto, ou seja, identificar os pontos fortes e as áreas de
melhoria.
Toda a atuação desenvolveu-se de acordo com o estipulado pela lei (art.º 6 da Lei n.º 31/2002, de 20 de
dezembro adaptado ao contexto regional pela Portaria n.º 245/2014 de 23 de dezembro), seguindo para tal o
Referencial Comum de Avaliação de Escolas facultado pela Equipa de Aferição da Qualidade do Sistema
Educativo Regional (EAQSER).
O envolvimento e colaboração de todos os elementos representativos da comunidade educativa foram
indispensáveis para melhor se conseguir chegar à concretização efetiva do presente relatório. Apesar de a análise
da informação recolhida revelar um elevado grau de conformidade com o previsto no referencial, é sempre
possível fazer melhor. A reflexão que o conselho pedagógico e os departamentos curriculares/grupos
disciplinares (e, eventualmente, outras estruturas e serviços de orientação educativa) desta escola fará sobre os
dados contidos neste relatório não deixará, certamente, de apontar caminhos de melhoria.
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Enquadramento
A autoavaliação das organizações escolares sempre foi um projeto das mesmas, ainda que envolvido

por dúvidas, obstáculos, dificuldades na recolha e tratamento de dados, para além de alguma dificuldade de tomar
decisões coerentes e exequíveis em tempo útil.
Até 2013/14, na Região Autónoma da Madeira (RAM), este trabalho desenrolou-se em moldes diferentes,
de forma mais restrita e mais direcionado para os resultados escolares e serviço educativo. Nos moldes definidos
pelo documento orientador, este trabalho é, desde então, necessariamente mais abrangente, percorrendo e
analisando todas as áreas possíveis de uma instituição de ensino.
A preocupação com a Autoavaliação e a Qualidade surge nas escolas como imperativo legal, com a
publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, no entanto, a nível regional é a Portaria n.º 245/2014 de 23
de dezembro que aprova o regime jurídico da Aferição da Qualidade do Sistema Educativo Regional. A aferição
das estruturas de educação assenta na avaliação dos estabelecimentos e dos departamentos da Secretaria
Regional da Educação (SRE), no desenvolvimento do preconizado pela Lei de Bases. Esta define a estrutura da
avaliação com base na autoavaliação e na avaliação externa (art.º 6.º), determina o carácter obrigatório da
autoavaliação (art.º 7.º) e o grau de abrangência e complementaridade da avaliação externa (art.º 9.º).
De acordo com o estabelecido no seu artigo 3.º, este sistema de aferição prossegue objetivos como:
a) Promover a melhoria da qualidade do Sistema Educativo Regional e de cada uma das suas estruturas
da educação que o integra;
b) Apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação, formação e reabilitação;
c) Assegurar a disponibilidade de informação de gestão do sistema de avaliação;
d) Dotar a SRE, e a sociedade em geral, de um quadro de informações sobre o funcionamento das suas
estruturas, integrando e contextualizando a interpretação dos resultados da avaliação;
e) Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade
nas diversas estruturas;
f) Incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados da
educação através de intervenções públicas de reconhecimento e apoio;
g) Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no processo
educativo, enquanto processo inclusivo;
h) Promover a confiança e credibilidade no desempenho das estruturas da educação;
i)

Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa, em especial dos docentes, não
docentes, alunos, utentes, pais e encarregados de educação e autarquias locais;

j)

Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do
Sistema Educativo Regional e dos projetos educativos;
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k) Participar nas instituições e nos processos nacionais e internacionais de avaliação dos sistemas
educativos, fornecendo informação e recolhendo experiências comparadas e termos internacionais de
referência.
Apesar da referida Lei não definir normas relativamente aos procedimentos de avaliação, define que
estes “(…) devem observar um conjunto de referenciais comuns de autoavaliação a ser seguido, determinado
pelo Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos sob proposta da EAQSER” (art.º 8.º). Ao
implementar a autoavaliação, para além de cumprir a Legislação, a escola terá maior facilidade em “gerir a
pressão da avaliação externa institucional”, através da antecipação da identificação dos seus pontos fortes e
áreas de melhoria, como também em fundamentar algumas fragilidades identificadas pelos serviços de avaliação
externa (Inspeção-Geral da Educação).
2.1. Constituição da Equipa de Autoavaliação
A Equipa da Autoavaliação é constituída pelos seguintes elementos:
Lina Gouveia Trindade Freitas;
João Gabriel Jardim Caldeira;
Fernando José de Melo Neto Pereira.
Colaboração:
Cristina da Conceição Salvador Bogalho
Sara Maria Martins Teixeira
Liliana Melo
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2.1.1.

Cronograma de Tarefas
Cronograma de tarefas

setembro

outubro

novembro

dezembro

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

1. Constituição da equipa
2. Elaboração do plano de
autoavaliação
3. Análise do referencial
4. Recolha de dados no âmbito dos
recursos
5. Realização de instrumentos de
trabalho
6. Preparação e realização do debate
estruturado
7. Recolha de dados do relato escrito
8. Tratamento de dados do debate e
relatos
9. Aplicação dos questionários
10. Tratamento e análise de
questionários
11. Elaboração do relatório
12. Apresentação e divulgação do
relatório
13. Preparação do plano de melhoria
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2.2. Referencial Comum de Avaliação de Escolas
Todo o trabalho desenvolvido pela equipa de avaliação interna teve por base o Referencial Comum de
Avaliação de Escolas, cedido pela EAQSER, da Secretaria Regional da Educação.
Este documento define três áreas de reflexão e trabalho muito abrangentes, denominadas eixos:
recursos, processos e resultados. Estas, por sua vez, incluem dimensões com componentes e possíveis
referentes.
Tomando como ponto de partida este documento orientador, foi delineado um plano de trabalho ou
cronograma. Identificaram-se possíveis fontes para recolha de informação e de instrumentos de trabalho,
organizou-se cronologicamente estas tarefas e, seguidamente, procedeu-se à execução do definido. Foi feita
toda a recolha de dados ou recursos para permitir: a caraterização dos alunos e suas famílias, a nível demográfico
e socioeconómico; a caraterização demográfica, habilitacional e profissional dos docentes e também as
caraterísticas sociodemográficas, de formação e de experiência do pessoal não docente. Simultaneamente,
possibilitou dar conta dos recursos financeiros, através do orçamento disponível e das fontes de receita, e das
infraestruturas, com uma apreciação da existência e qualidade das instalações, equipamento e material.
Posteriormente, procedeu-se à criação e aplicação dos instrumentos de recolha de informação:
organizou-se um debate estruturado seguido de reflexão escrita com representantes da comunidade; elaboraramse inquéritos por questionário dirigidos a alunos, pessoal docente e não docente e encarregados de educação;
foram pedidos relatos escritos incidindo sobre as mesmas dimensões e componentes do debate, mas aplicados
a outros intervenientes para permitir a triangulação de informação.
Na fase seguinte, tratou-se a informação da qual se retiraram os pontos fortes e as áreas de melhoria
presentes neste relatório.
2.3. Metodologia de recolha de informação
O procedimento de autoavaliação institucional deve ter por base a recolha e triangulação de dados, que
permitam encontrar as caraterísticas prevalecentes. Um projeto de autoavaliação desenvolve-se em diferentes
passos num percurso que necessariamente deve envolver, de diferentes modos mas de forma sistemática, todos
os membros da comunidade escolar, individualmente e através das estruturas que os enquadram ou organizam:
professores, alunos, pessoal não docente, encarregados de educação e outras entidades da comunidade local.
Para alcançar informação pertinente, que possa suscitar uma reflexão conjunta e um compromisso para
a mudança, utilizamos fundamentalmente as seguintes metodologias:
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Recolha de informação

Recolheu-se informação, através de mapas de pessoal, balanço social e financeiro, arquivo, dossiês de
turma, bem como plataforma Place sobre equipamentos e recursos, pessoal docente e não docente,
encarregados de educação e alunos. No que se refere aos resultados escolares internos e externos nos diferentes
níveis de ensino, servimo-nos da “Análise dos resultados escolares da Escola Básica e Secundária Bispo D.
Manuel Ferreira Cabral”, facultada pela equipa de trabalho do projeto ESCXEL – Rede de escolas de Excelência.
2.3.2.

Debate estruturado

O debate estruturado foi concretizado com representantes da comunidade educativa, para proporcionar
a reflexão relativa à oferta educativa/formativa e outros serviços, na dimensão Serviço Educativo; medidas de
promoção do sucesso escolar e monitorização e avaliação das aprendizagens, na dimensão Aprendizagem;
práticas pedagógicas, monitorização e avaliação do ensino, na dimensão Ensino, e participação na tomada de
decisão, na dimensão Cultura Organizacional. Estiveram presentes 8 alunos dos vários ciclos e cursos existentes
na escola, 9 professores (coordenadores de departamento, ciclo e atividades de enriquecimento do currículo), 3
representantes do pessoal não docente e 2 representantes da comunidade (presidente de junta de freguesia e
polícia de segurança pública). Este foi seguido de reflexão escrita com base no conteúdo trabalhado no debate.
2.3.3.

Inquéritos por questionário

Foram aplicados inquéritos por questionário à comunidade escolar, para conhecer a perceção dos
diferentes membros da comunidade sobre o funcionamento global da escola, identificar e monitorizar as práticas
de ensino correntes e conhecer o impacto da escola no meio local. Foram dirigidos 2 inquéritos a todos os
encarregados de educação, 3 a todos os alunos do 3.º ciclo, secundário, Cursos Profissionais e Cursos de
Educação e Formação de Adultos (EFA), 4 a todo o pessoal docente e 3 a não docente. Para melhor
operacionalizar este trabalho, os alunos, os professores e o pessoal docente técnico e dirigente fizeram o
preenchimento on-line. Os Encarregados de Educação fizeram-no em formato papel bem como os assistentes
operacionais.
2.3.4.

Relato escrito

O relato escrito teve por base as mesmas dimensões e componentes do debate, mas com um públicoalvo diferente (6 professores, 20 alunos dos vários ciclos existentes na escola e 3 representantes do pessoal não
docente).
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Recursos

3. Caraterização da escola
A Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral encontra-se inserida no concelho de Santana, município
de grande dispersão populacional, localizado na costa norte da ilha da Madeira, a cerca de 312 metros de atitude,
ocupando uma área de 96,2 km2.

Figura 1 - Localização de Santana na Região Autónoma da Madeira.

Os seus limites confinam com os dos concelhos de S. Vicente, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz
e Machico, sendo limitado a Norte e Nordeste pelo oceano Atlântico, e dista cerca de 40 quilómetros do Funchal.
Tendo por base os Censos 2011, do Instituto Nacional de Estatística, Santana conta com 7 354 residentes. Em
termos económicos, a população ativa desenvolve a sua atividade na agricultura, comércio e serviços. Na área
dos serviços, sobressaem os serviços públicos e os relacionados com o turismo e restauração, apoiados por uma
série de eventos culturais realizados ao longo do ano que oferecem aos habitantes locais e visitantes momentos
lúdico-culturais.
O concelho acompanhou o ritmo de desenvolvimento sentido nos últimos vinte anos na RAM, no entanto
é o segundo concelho da região com menos poder de compra por habitante, daí persistirem problemas que devem
merecer novas respostas sociais e económicas. Em valor, o poder de compra do concelho representa pouco mais
de metade do nível de Portugal, em 2011 (Portugal=100, Santana=53,89 e Funchal=133,28).
Apesar de ter existido nos últimos anos uma aposta na formação dos jovens e na captação de
investimento, a agricultura tem ainda um grande peso na economia familiar, sendo nesta que se concentra uma
parte da população do concelho, com especial incidência para os que têm menos habilitações e mais idade.
Nos últimos anos, têm vindo a ganhar expressão alguns investimentos, mas falta ainda a esta localidade
uma maior diversidade no setor dos serviços que seja capaz de assegurar níveis de atratividade. Embora existam
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potencialidades próprias, é necessário articulá-las estrategicamente. Dadas as suas condições endógenas, foi
atribuído ao concelho de Santana o galardão de Reserva da Biosfera, pela United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), em 2011.

Culturalmente, há uma grande oferta nas diferentes freguesias que compõem o concelho, através de
bandas filarmónicas, uma extensão do Conservatório de Música da Madeira, grupos corais, musicais, de folclore,
dança e etnográficos, que muito contribui para a formação integral do indivíduo.

Figura 2 - Freguesias do Concelho de Santana.

Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Figura 3 - Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
(vista exterior)

A Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral surgiu em 1981 pela Portaria n.º 118/81
de 24 de Setembro, tendo sido então designada por Escola Preparatória de Santana. Inaugurada a 11 de outubro
de 1982, iniciou o ano letivo de 1982/1983 com o 5.º e 6.º anos de escolaridade.
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A 12 de janeiro de 1984 a escola é rebatizada, passando a ser a Escola Preparatória Bispo D. Manuel
Ferreira Cabral, colocando esta destacada figura eclesiástica, nascida no concelho, como patrono. A escola foi
crescendo gradualmente, em 1994, iniciam-se as aulas do Ensino Secundário, dando-se, deste modo, um passo
significativo para o fortalecimento da sua identidade. Hoje é cada vez mais uma escola aberta para o exterior,
não se limitando a ser única e exclusivamente um local específico para a lecionação.
Movida pelos ventos da mudança, presentemente é feita uma grande aposta no sentido de permitir a
escolarização a um leque muito mais alargado da população.
A Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral como instituição pública de ensino tem
um papel fundamental no combate à iliteracia e à redução do insucesso escolar e abandono, preparando a
população do concelho. Por sua vez, uma população melhor instruída torna-se mais proativa, com capacidade
de se valorizar e de valorizar o meio em que se insere, tornando-o mais apelativo e próspero. Deste modo, esta
escola, além do ensino regular, tem vindo a possibilitar aos alunos o prosseguimento dos estudos através da
criação/implementação de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), Cursos Profissionais (CP) e Cursos de
Educação e Formação de Adultos (EFA). A opção por estas modalidades de ensino emerge da indispensabilidade
de facultar a inclusão, acautelando a exclusão escolar e social. Com esta medida tem sido conseguida uma
redução considerável do abandono escolar precoce e, consequentemente, a conclusão do ensino obrigatório.
Simultaneamente, têm sido estabelecidos protocolos com instituições públicas e privadas para alargar ainda mais
a oferta formativa. Por outro lado, e no âmbito dos programas europeus, essa abertura ao exterior contempla
parcerias com diferentes escolas de diferentes países, as quais têm possibilitado que vários docentes e alunos
do concelho tenham experienciado visitas de intercâmbio no estrangeiro. Desta forma, a dinâmica da escola, no
presente, contribui largamente para o desenvolvimento de ações de grande interesse para a comunidade, assim
como para a projeção do nome desta e do concelho noutras paragens.
3.1. Alunos
A generalidade dos alunos do concelho opta por frequentar a Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
pelo serviço educativo prestado, sendo esta o polo aglutinador neste território educativo. Assinale-se, não
obstante, que a mesma assistiu a uma redução de, aproximadamente, 100 alunos, com a abertura da Escola
Básica do 2.º e 3.º Ciclos de São Jorge - Cardeal D. Teodósio de Gouveia, no ano letivo 2010 - 2011.
No corrente ano letivo, aquando da elaboração deste documento, frequentam a escola 503 alunos,
distribuídos pelos diferentes ciclos do ensino: regular, percursos curriculares alternativos, cursos profissionais,
cursos de educação e formação de adultos e formações modulares, como se apresenta seguidamente:
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Dimensão e distribuição
Dimensão e distribuição
2.º e 3.º ciclos
Ano
N.º turmas
N.º alunos
5.º
3
45
6.º
3
48
7.º
3
51
8.º
4 (1- PCA)
52
9.º
3
52
Total
16
248
Tabela 1 - Dimensão e distribuição dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos.

Dimensão e distribuição
Secundário
Ano
10.º
11.º
12.º

Curso
N.º turmas
N.º
Ciências e tecnologias
2
Línguas e humanidades
2
Ciências e tecnologias
2
Línguas e humanidades
1
Ciências e tecnologias
2
Línguas e humanidades
1
Total
10
Tabela 2 - Dimensão e distribuição dos alunos do secundário.

alunos
30
28
46
15
30
14
163

Dimensão e distribuição
Ano
1.º
2.º
3.º

Cursos Profissionais
Curso
N.º turmas
N.º alunos
Turismo Ambiental e Rural
1
15
Restauração/Mecatrónica
1
14
Multimédia
1
15
Proteção Civil
1
10
Total
4
54
Tabela 3 - Dimensão e distribuição dos alunos dos cursos profissionais.

Dimensão e distribuição
Cursos EFA
Ano
2.º
2.º
-

Curso
N.º turmas
N.º
B3
1
Secundário escolar
1
Formação Modular - TIC
1
Total
3
Tabela 4 - Dimensão e distribuição dos alunos dos cursos EFA.
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3.1.2.

Caraterísticas sociodemográficas e económicas
Idades
2.º e 3.º ciclos
Ano

9-10

11-12

5.º

36

9

6.º

13

13-14

34

1

7.º

44

7

8.º

9

35

9.º

15-16

8

42
Tabela 5 – Intervalo de idades dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos.

10

Idades
Secundário
Ano
10.º
11.º
12.º

Curso

13-14

15-16

17-18

19-20

Ciências e tecnologias
7
50
1
Línguas e humanidades
Ciências e tecnologias
57
4
Línguas e humanidades
Ciências e tecnologias
12
31
Línguas e humanidades
Tabela 6 - Intervalo de idades dos alunos do secundário.

1

Idades
Cursos Profissionais
Ano
1.º
2.º
3.º

Curso

15-16

17-18

19-20

Turismo Ambiental e Rural
4
11
Restauração/Mecatrónica
2
12
Multimédia
4
Proteção Civil
10
Tabela 7 - Intervalo de idades dos alunos dos cursos profissionais.

6
15

Idades
Cursos EFA
Ano
2.º
2.º
-

Curso

18-30

31-40

41-50

51-60

B3
2
3
1
Secundário escolar
11
1
3
Formação Modular
2
1
7
4
Tabela 8 - Intervalo de idades dos alunos dos cursos EFA.

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

61-70

71-80

2

1

Página 11 de 254
Mod. 105

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

a) Género, Necessidades Educativas Especiais e escalão Ação Social Escolar
2.º e 3.º ciclos
Ano

Género
M

F

5.º

17

28

6.º

28

7.º

32

8.º

27

Escalão ASE

NEE

S/E

1

2

3

4

13

13

18

1

20

4

20

10

12

6

19

3

18

9

18

6

25

4

19

14

16

3

9.º
24
28
1
18
9
16
9
Tabela 9 - Género, Necessidades Educativas Especiais e escalão Ação Social Escolar
alunos do 2.º e 3.º ciclos.

Secundário
Ano

Género
M

F

10.º

27

11.º

21

Escalão ASE

NEE

S/E

1

2

3

31

14

14

25

5

40

24

20

12

5

12.º
18
36
16
19
10
2
Tabela 10 - Género, Necessidades Educativas Especiais e escalão Ação Social Escolar
alunos do secundário.

Cursos Profissionais
Curso
Turismo
Ambiental e Rural
Restauração/
Mecatrónica
Multimédia

Género
M

F

12

3

6
11

Escalão ASE

NEE

S/E

1

2

3

8

3

7

4

1

8

4

1

9

3

1

4

1

2

8

3

2

8
2
3
6
1
Tabela 11 - Género, Necessidades Educativas Especiais e escalão Ação Social Escolar
alunos dos cursos profissionais.
Proteção Civil

Cursos EFA
Ano

Curso

Género
M

F

2.º
B3
1
5
2.º
Secundário
5
10
Formação Modular - TIC
11
6
Tabela 12 - Género, Necessidades Educativas Especiais e escalão Ação Social Escolar
alunos dos cursos EFA.
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b) Nacionalidade
Nacionalidade
2.º e 3.º ciclos
Ano

Portuguesa

Inglesa

Outras

5.º

42

2

1

6.º

46

1

1

7.º

48

3

8.º

45

6

9.º

1

45
6
Tabela 13 - Nacionalidade dos alunos do 2.º e 3.º ciclos.

1

Nacionalidade
Secundário
Ano

Portuguesa

Inglesa

Outras

10.º

49

7

2

11.º

53

6

2

12.º

32
6
Tabela 14 – Nacionalidade dos alunos do secundário.

6

Nacionalidade
Cursos Profissionais
Curso

Portuguesa

Inglesa

Outras

TAR

8

2

5

Rest/Mec

12

1

1

CPCC

9

1

CPM
14
Tabela 15 - Nacionalidade dos alunos dos cursos profissionais.

1

c) Freguesia de residência
Freguesia de residência
2.º e 3.º ciclos
Ano

Concelho Santana
Arco de São
Jorge

Ilha

Santana

Faial

São Roque
do Faial

5.º

1

33

7

2

6.º

2

31

11

4

2

1

29

15

4

1

2

35

7

4

7.º
8.º

3

9.º

1

São Jorge

3
2
32
7
Tabela 16 - Residência dos alunos do 2.º e 3.º ciclos.
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Freguesia de residência
Secundário
Ano
10.º

Concelho Santana
Arco de São
Jorge

São Jorge

Ilha

Santana

Faial

São Roque
do Faial

1

16

3

23

10

4

16

5

24

9

7

11.º
12.º

1

14
2
15
9
Tabela 17 - Residência dos alunos do secundário.

Concelho
Machico

1

3

Freguesia de residência
Cursos Profissionais
Curso

Concelho Santana
Arco de
São Jorge

São Jorge

Santana

Faial

São Roque
do Faial

TAR
Rest/M
ec
CPPC

1

3

6

4

1

3

7

3

1

2

3

1

CPM

2

9

2

2

2

Ilha

2

Concelho
Machico

Tabela 18 - Residência dos alunos dos cursos profissinais.

Freguesia de residência
Cursos EFA
Curso

Concelho Santana
Arco de
São Jorge

São Jorge

Ilha

Santana

Faial

1

FM

1

14

B3

2

4

Sec.

São Roque
do Faial

Concelho
Machico

1

2
13
Tabela 19 - Residência dos alunos dos cursos EFA.
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3.2. Encarregados de Educação
3.2.1.

Caraterísticas dos agregados familiares
a) Tipo de família e grau de parentesco do Encarregado de Educação
2.º e 3.º ciclos
Ano

Tipo de família
Pais
ausentes

Pais
separados

5.º

7

7

6.º

4

4

7.º

3

8

8.º

7

11

9.º

4

8

Mãe
falecida

Pai
falecido

1
1
1

1

Grau de parentesco do
Encarregado de Educação
Mãe

Pai

outra

41

4

42

5

1

37

12

2

44

6

2

49

2

1

Tabela 20 - Tipo de família e grau de parentesco dos Encarregados de Educação (2.º e 3.º ciclos).

Secundário
Ano

Grau de parentesco do
Encarregado de Educação

Tipo de família
Pais
ausentes

Pais
separados

Mãe falecida

Pai
falecido

Mãe

Pai

outra

10.º

6

7

1

4

45

8

5

11.º

2

5

1

55

4

1

6

1

36

3

2

12.º

4

Tabela 21 - Tipo de família e grau de parentesco dos Encarregados de Educação (secundário).

Cursos Profissionais
Grau de parentesco do
Encarregado de Educação

Tipo de família
Curso

Pais
ausentes

Pais
separados

TAR
Rest/M
ec
CPPC

1

1

3

3

1

2

Mãe
falecida

Pai
falecido

Mãe

Pai

outra

2

9

4

2

9

2

4

2

5

5

CPM
5
1
9
2
4
Tabela 22 - Tipo de família e grau de parentesco dos Encarregados de Educação (C. Profissionais).
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b) Elementos do agregado familiar e número de descendentes em idade escolar
2.º e 3.º ciclos
Ano

N.º elementos do agregado familiar

N.º de descendentes em idade escolar

2

3

4

≥5

1

2

3

4

5.º

3

12

20

9

17

18

8

1

6.º

3

6

33

6

12

31

5

7.º

3

13

26

9

22

21

8

8.º

3

14

20

14

15

30

5

9.º

1

9

28

14

16

27

9

≥5

1

1

Tabela 23 – N.º de elementos do agregado familiar e n.º de descendentes
(Encarregados de Educação - 2.º e 3.º ciclos).

Secundário
Ano

N.º Elementos do agregado familiar

N.º de descendentes em idade escolar

1

2

3

≥5

1

2

3

4

10.º

3

14

31

10

21

31

4

1

11.º

8

24

23

6

28

22

10

12.º

4

12

15

10

19

18

7

≥5

1

Tabela 24 - N.º de elementos do agregado familiar e n.º de descendentes
(Encarregados de Educação - secundário).

Cursos Profissionais
Curso

N.º Elementos do agregado familiar

N.º de descendentes em idade escolar

2

3

4

≥5

1

2

3

4

TAR
Rest/
Mec
CPPC

2

2

4

7

5

5

3

2

5

3

4

8

2

3

1

7

2

CPM

2

3

7

4

9
4

5

≥5

1
3

1

Tabela 25 - N.º de elementos do agregado familiar e n.º de descendentes
(Encarregados de Educação - Cursos Profissionais).
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3.2.2.

Caraterísticas socioeconómicas
a) Nacionalidade
Nacionalidade
2.º e 3.º ciclos
Ano

Portuguesa

Inglesa

Outra

5.º

41

1

3

6.º

46

7.º

48

8.º

45

9.º

49

2
1

2
6

2

1

Tabela 26 – Nacionalidade dos Encarregados de Educação (2.º e 3.º ciclos).

Nacionalidade
Secundário
Ano

Portuguesa

Inglesa

Outras

10.º

52

1

5

11.º

60

12.º

43

1

Tabela 27 - Nacionalidade dos Encarregados de Educação (secundário).

Nacionalidade
Cursos Profissionais
Curso

Portuguesa

Inglesa

Outras

TAR

12

3

Rest/Mec

13

1

CPCC

7

CPM

14

2

1
1

Tabela 28 - Nacionalidade dos Encarregados de Educação (Cursos Profissionais).

b) Níveis de escolaridade
Níveis de escolaridade
Ano

2.º e 3.º ciclos
Não sabe

Analfabeto

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

Secundário

Licenciatura
/Mestrado

5.º

1

7

10

8

6

9

6.º

1

7

12

8

11

9

7

8

11

13

10

11

9

10

8

8

11

8

11

11

11

7.º
8.º
9.º

1
4

Tabela 29 - Níveis de escolaridade (Encarregados de Educação - 2.º e 3.º ciclos).
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Níveis de escolaridade
Secundário

Ano

Não
sabe

10.º
11.º
12.º

Analfabeto

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

Secundário

Licenciatura/M
estrado

1

8
14
9

16
16
6

14
18
9

6
5
9

6
6
6

1

Tabela 30 - Níveis de escolaridade (Encarregados de Educação - secundário).

Níveis de escolaridade
Curso

Cursos Profissionais
Não
sabe

TAR
Rest/
Mec
CPPC
CPM

Analfabeto

1.º ciclo

2.º ciclo

3.ºciclo

Secundário

3

1

5

4

2

1

7

3

2

7
7

1

1
1

Licenciatura/
Mestrado

Tabela 31 - Níveis de escolaridade (Encarregados de Educacação – Cursos Profissionais).

3.3. Docentes
Atualmente existe uma relativa estabilidade do corpo docente da escola, possibilitada pela continuidade
de funções, o que tem permitido a fixação no concelho de um número significativo destes profissionais.
A estabilidade do corpo docente constitui uma mais-valia para a organização, já que permite um
conhecimento mais aprofundado dos alunos, do seu ambiente familiar, sociocultural, dos seus problemas e das
suas potencialidades, bem como o conhecimento do funcionamento da instituição.
As tabelas seguintes apresentam a evolução do quadro de pessoal docente nos três últimos anos letivos,
quanto à dimensão e distribuição do corpo docente, caraterísticas sociodemográficas, formação e situação
profissional.
3.3.1.

Dimensão e distribuição do corpo docente

Grupo disciplinar

200
220
230
240
250
260
290
Subtotal - 2.º ciclo

Dimensão e distribuição do corpo docente
Ano letivo
Nível de ensino
2013-2014
2014-2015

2.º ciclo

2015-2016

3

2

2

1

1

1

5

5

6

4

2

2

4

3

4

5

5

3

2
24

2
20

4
22

Tabela 32 – Dimensão e distribuição do corpo docente do 2.º ciclo por grupo disciplinar e ano letivo.
Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
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Dimensão e distribuição do corpo docente
Grupo disciplinar

Nível de ensino

Ano letivo
2013-2014

2014-2015

2015-2016

12
7
9
8
2
4
3
7
9
7
1
4
6
10
2

10
7
9
6
2
5
3
11
7
8
1
3
8
10
2

Subtotal - 3.º ciclo e secundário

15
7
9
6
2
9
8
10
9
9
1
7
13
12
3
120

91

92

Total - 2.º e 3.º ciclos e secundário

144

111

114

300
320
330
400
410
420
430
500
510
520
530
550
600
620
700 E.E.

3.º ciclo e
secundário

Tabela 33 - Dimensão e distribuição do corpo docente do 3.º ciclo e secundário
por grupo disciplinar e ano letivo.

Dimensão e distribuição do corpo docente
Pessoal docente

Ano letivo
2013
144

2014
111

2015
114

Mobilidade / afetação

41

17

21

Pessoal docente em funções

103

94

93

Total - 2.º e 3.º ciclos e secundário

Tabela 34 – Pessoal docente em funções por ano letivo (de acordo com o balanço social a 31 dezembro)

3.3.2.

Caraterísticas sociodemográficas
Género
Ano letivo
Nível de ensino

2013-2014

2014-2015

Masc.

Fem.

10
40

14
80

9
28

Total - género feminino

-

94

Total - género masculino

50

-

2.º ciclo
3.º ciclo e secundário

Masc. Fem.

2015-2016
Masc.

Fem.

11
63

10
28

12
64

-

74

-

76

37

-

38

-

Tabela 35 – Caracterização do pessoal docente por género, ciclo de ensino e ano letivo.
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Idade
Ano letivo

Nível etário

2015-2016

 30 anos
30 a 39 anos

0
32

40 a 49 anos

54

50 a 59 anos

10

≥ 60 anos

2
Tabela 36 – Caracterização do pessoal docente por nível etário.

a) Contexto situacional do pessoal docente em relação à escola
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam o contexto
situacional dos docentes da nossa Escola. A amostra foi constituída por 71 indivíduos no universo de 96 do grupo
docente, do género feminino e masculino.

b) Residência dos docentes por concelho
Residência
Concelho

Professores

Santana
Santa Cruz

41
16

Machico

11

Funchal

2

São Vicente

1
Tabela 37 – Concelho de residência dos docentes.

c) Residência dos docentes por freguesia
Residência
Concelho Santana
Freguesia

Professores

Santana
São Jorge

25
7

Faial

6

São Roque do Faial

3

Tabela 38 – Freguesia de residência dos docentes no concelho de Santana.
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Residência
Concelho Machico
Freguesia

Professores

Machico
Água de Pena

5
3

Porto da Cruz

1

Santo António da Serra

1

Tabela 39 - Freguesia de residência dos docentes no concelho de Machico.

Residência
Concelho Santa Cruz
Freguesia

Professores

Santa Cruz
Caniço

3
11

Gaula

2

Santo da Serra

1

Tabela 40 - Freguesia de residência dos docentes no concelho de Santa Cruz.

Residência
Concelho Funchal
Freguesia

Professores

São Martinho
Livramento

1
1

Tabela 41 – Freguesia de residência dos docentes no Concelho do Funchal.

Residência
Concelho S. Vicente
Freguesia

Professores

Boaventura

1

Tabela 42 – Freguesia de residência dos docentes no Concelho de S. Vicente.

d) Distância da residência à escola
Residência
Professores

≤ 4 km

5 a 9 km

10 a 14 km

15 a 24 km

≥ 25 km

Número

23

10

11

7

20

Tabela 43 – Distância da residência dos docentes à escola.
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A informação seguinte foi retirada dos questionários relativos ao contexto situacional do pessoal
docente.

3.3.3.

Formação

A informação sobre a habilitação, apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam o
contexto situacional dos docentes. A amostra foi constituída por 71 indivíduos no universo de 98 do grupo docente, do
género feminino e masculino.
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3.3.4.

Situação profissional
Situação profissional
Ano letivo

Grupo disciplinar

Nível de ensino

200
220
230
240
250
260
290

2.º ciclo

Subtotal - 2.º ciclo

2013-2014

2014-2015

2015-2016

QE

QZP

CTR

QE

QZP

QV

CTR

QE

QZP

QV

CTR

2
0
3
2
1
2
1

0
1
0
1
0
1
0

1
0
2
1
3
2
1

2
0
3
2
1
2
1

0
1
0
0
1
2
0

0
0
1
0
1
1
0

0
0
1
0
0
0
1

2
0
3
2
1
2
1

0
1
2
0
1
0
0

0
0
1
0
1
1
0

0
0
0
0
1
0
3

11

3

10

11

4

3

2

11

4

3

4

Tabela 44 - Caracterização do pessoal docente – situação profissional por grupo de recrutamento e ano letivo
(2.º ciclo).

Situação profissional
Ano letivo
Grupo disciplinar

Nível de ensino

2013-2014

2014-2015

2015-2016

QE

QZP

CTR

QE

QZP

QV

CTR

QE

QZP

QV

CTR

6
5
6
1
1
2
0
5
3
4
0
1
2
4
1

6
2
3
2
1
4
1
2
1
1
1
0
4
2
0

3
0
0
3
0
3
7
3
5
4
0
6
7
6
2

6
5
6
1
1
2
0
5
3
4
0
1
2
4
1

6
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
0

0
0
0
2
0
1
0
1
5
1
0
2
0
2
1

0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0

6
5
6
1
1
2
0
6
5
3
0
1
2
4
1

4
2
3
1
1
1
1
2
0
3
1
0
4
3
1

0
0
0
2
0
1
2
2
2
1
0
2
2
3
0

0
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0

Subtotal - 3.º ciclo e secundário

41

30

49

41

29

15

6

43

27

17

5

Total - situação profissional

52

33

59

52

33

18

8

54

31

20

9

300
320
330
400
410
420
430
500
510
520
530
550
600
620
700 E.E.

3º ciclo e
secundário

Tabela 45 - Caracterização do pessoal docente – situação profissional por grupo de recrutamento e ano letivo
(3.º ciclo e secundário).

Legenda da situação profissional:
QE – Quadro de escola; QZP – Quadro de zona pedagógica;
QV – Quadro de vinculação da RAM; CTR – Contrato a termo resolutivo.
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3.4. Pessoal Não Docente
Desempenhando um trabalho essencial, o pessoal não docente é um dos alicerces de todo o
funcionamento de uma escola. Em conjunto com todos os agentes do processo de ensino-aprendizagem,
contribuem para a promoção do sucesso escolar dos alunos.
3.4.1.

Dimensão e distribuição
Pessoal não docente
Dirigente

3

Técnico Superior

1

Assistente Técnico

11

Assistente Operacional

22

Carreiras e Categorias subsistentes

1

Tabela 46 – Dimensão e distribuição do pessoal não docente.

3.4.2.

Caraterísticas sociodemográficas
Idade
Pessoal
não
docente

Género

≤30

31-39

40-49

50-59

≥60

M

F

-

6

7

20

4

11

26

Tabela 47 – Idade e género do pessoal não docente.

a) Contexto situacional do pessoal não docente em relação à escola
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam o contexto
situacional dos não docentes da nossa Escola. A amostra foi constituída por 23 indivíduos no universo de 38 do
género feminino e masculino.
b) Residência do pessoal não docente por concelho
Residência

Concelho
Santana
Santa Cruz

Não docentes
22
1

Tabela 48 – Residência do pessoal não docente por concelho.
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c) Residência do pessoal não docente por freguesia
Residência

Freguesia

Não docentes

Santana
Caniço

21
1

Faial

1
Tabela 49 – Residência do pessoal não docente por freguesia.

d) Distância da residência à escola
Residência

Não docentes

≤ 1 km

2 a 3 km

4 a 5 km

6 a 7 km

≥ 8 km

Número

4

15

2

1

1

Tabela 50 – Distância da residência à escola do pessoal não docente.

A seguinte informação foi retirada dos questionários relativos ao contexto situacional do pessoal não
docente.

3.4.3.

Formação
Habilitações literárias
Pessoal não docente

4.º
ano

6.º
ano

7.º
ano

9.º
ano

12.º
ano

Lic.

11

7

1

6

8

4

Tabela 51 – Formação inicial do pessoal não docente.
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3.4.4.

Experiência
Tempo de serviço
Pessoal não docente

≤10

11-19

20-39

≥ 40

3

8

25

1

Tabela 52 – Tempo de serviço do pessoal não docente.

Avaliação de desempenho
SIADAP

Dirigentes
Intermédios

Excelente

Carreira de
Técnico
superior

Carreira de
Assistente
técnico

Carreira de
Assistente
operacional

1

5

3

1

3

20

Carreira
subsistente

1

Relevante
Adequado

Carreiras e
corpos
especiais

2

Inadequado
Tabela 53 – Avaliação de desempenho do pessoal não docente

3.5. Financiamento e infraestruturas
3.5.1.

Orçamento
Quadro resumo do exercício financeiro – 31/12/2015
Orçamento
inicial

Orçamento
corrigido

Receitas

Pagamentos
na gerência

Saldos a
transitar p/
2016

Compromisso
assumido por
pagar,
onerando o
Orç. 2016
(ARM)

Funcionamento
Normal

4.172.179,00

3.971.548,00

3.899.099,41

3.898.887,81

121,60
Na posse dos
CTT

563,22

Fundo Escolar

289.800,00

317.960,00

263.029,92

242.854,28

20.175,64

-

Total

4.289.508,00
4.162.039,33
4.141.742,09
20.297,24
4.461.979,00
Tabela 54 - Quadro resumo do exercício financeiro – 31/12/2015.

Despesa com o pessoal

563,22

3.818.773,94

Tabela 55 – despesa com o pessoal – 2015.

As despesas com o pessoal, sendo de 3.818.773,94, representam aproximadamente 89 % do orçamento
total corrigido de 4.289.508,00. Constatamos, assim, que a organização escola tem pouca margem para
diferenciar-se através do investimento.
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3.5.2.

Instalações, equipamento e material

A escola possui um conjunto de instalações, equipamentos e materiais consideradas suficientes para o
um bom funcionamento da ação educativa.
Os espaços exteriores ocupam uma área relativamente extensa, devidamente preservada, com jardins,
um polidesportivo e espaços de estacionamento para o pessoal docente e não docente.
Como apresentado na planta, a escola é constituída por vários pavilhões e estruturas de apoio que
passaremos a identificar seguidamente:

5

4

3

2

6

1
8

7

Figura 4 – Planta da escola.

Estrutura funcional do pavilhão 1
Estrutura

1.º andar

2.º andar

1 Sala
1 Sala
1 Gabinete
1 Sala
1 Sala
1 Sala
2 Salas
1 WC
1 Gabinete
Espaço de entrada
1 Gabinete
1 sala
1 Sala
1 Sala
1 WC
1 Sala
1 Gabinete
1 Sala
1 Sala
1 Salinha

Função
Bar dos professores
Secretaria
Chefe de secretaria
Arquivo
Ação Social
Reprografia
Reuniões
Funcionários
Técnico informático
Espaço de exposições
Telefonista
Biblioteca
Recursos
Professores
Serviços
Computadores
Computadores/Arquivo
Conselho Executivo
Apoio ao Conselho Executivo
Informática - Central

Tabela 56 - Estrutura funcional do pavilhão 1
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Estrutura funcional do pavilhão 2

R/C

Estrutura
1 Arquivo
1 Gabinete de ensino especial
Arrecadação 2
Arrecadação 1
WC 2
Cozinha/Cantina
WC 1
Arrecadação 2
6 Salas

1.º andar

2.º andar

WC 1
Arrecadação 1
Arrecadação 1
6 Salas
1 Gabinete de psicologia
1 WC 1
1 Arrecadação

Função
Manuais de secretaria
Apoio aos alunos
Material de higiene
Material de jardinagem
Masculino/Feminino
Lanche/Refeições
Pessoal da cozinha e cantina
Produtos alimentares
Informática, EV, Eletricidade e 3
salas de aula
Masculino (alunos)
Material de higiene
Material Professores de EV/ET
EV e 5 salas de aula
Apoio aos alunos
Feminino (alunos)
Material de higiene

Tabela 57 - Estrutura funcional do pavilhão 2

Estrutura funcional do pavilhão 3

1.º andar

2.º andar

Estrutura
Sala 1
Sala 2
Sala 2
Sala 3
Sala 4
WC
1 Sala
1 Arrecadação
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
Sala 11
WC
Diversos

Função
Sala de EVT
Sala GAPES
Sala de Recursos
Sala de Música
Oficina de Trabalhos Manuais
Duas pequenas arrecadações
Fotografia
Lixo
Sala de aula
Sala de aula
Sala de aula
Sala de aula
Sala de aula
Sala de aula
EVT
Alunos
Arrecadação de EV; Lixo; Hall;
Escada

Tabela 58 - Estrutura funcional do pavilhão 3
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Estrutura funcional do pavilhão 4
Estrutura

Função
Aula
Laboratório de Biologia e
Gabinete
Laboratório de Físico-química e
Gabinete
Aula
Aula (Sala pequena)
Diversos
Masculino e Feminino
Hall
Aula
Laboratório de informática
Laboratório de informática
Aula (Sala pequena)
Aula
Aula
Aula
Aula
Arrecadação
Arrecadação Informática
Hall
Bar
Sala de convívio
Papelaria
Associação de Estudantes
Sessões/formação

Sala 1
Sala 2
1.º andar

Sala 3
Sala 4
Sala 5
Arrecadação
1 WC

2.º andar

R/C

Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
Sala 11
Sala 12
Sala 13
Sala
Sala

Sala
Sala
Sala
1 Salão

Tabela 59 - Estrutura funcional do pavilhão 4

Estrutura funcional dos espaços exteriores - 5
Estrutura
1 Polidesportivo descoberto
Jardins
1 Elevador
1 Rampa de acesso
2 Parques de estacionamento descobertos

Função
Atividades desportivas
Flores, árvores da Laurissilva e outros
Pessoas com limitações motoras
Pessoas com limitações motoras
Estacionamento de automóveis

Tabela 60 - Estrutura funcional dos espaços exteriores
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Estrutura funcional do pavilhão gimnodesportivo - 6
Estrutura
2 Balneários
2 Balneários
1 WC
1 WC
1 Sala
1 Arrecadação
1 Sala
1 Arrecadação pequena
1 Receção
1 Bancada
1 Gabinete

Função
Masculinos
Femininos
Apoio público
Profs. / Funcionários
Multifunções
Material didático
Reuniões
Material
Utilizadores
Espectadores
Diretor de instalações

Tabela 61 – Estrutura funcional do pavilhão gimnodesportivo

Estrutura funcional do complexo da piscina - 7

1.º andar

2.º andar

Estrutura
Espelho de água
Hall e receção
2 Balneários
2 Balneários
Bancadas
2 WC
2 WC
1 Gabinete
1 Sala
Bancadas
2 WC
1 WC

Função
6 Pistas
Receção dos utilizadores
Femininos
Masculinos
Público
Masculino e feminino
Deficientes
Funcionários
Esgrima
Público
Masculino e feminino
Deficientes

Tabela 62 – Estrutura funcional do complexo da piscina

Em relação às instalações que enquadram equipamentos específicos, como sendo o laboratório de
físico-química, o pavilhão gimnodesportivo, as salas de oficinas de trabalho e a sala de educação musical,
poderemos constatar através das informações recolhidas junto dos professores responsáveis por Educação
Visual e Tecnológica (EVT), Educação Visual (EV) e Educação Tecnológica (ET) de que estas instalações se
apresentam equipadas em qualidade e quantidade consideradas suficientes para a prática letiva, devido ao
cuidado de substituição e/ou aquisição de materiais didáticos atualizados, como poderemos constatar através
dos respetivos inventários apresentados.
Um dos motivos de orgulho da nossa escola foi a transformação de uma arrecadação existente no 4.º
Pavilhão, remodelada no ano letivo 2012/2013, para auditório, que veio proporcionar e possibilitar a prática de
espetáculos teatrais e musicais, dança, de forma condigna, bem como seminários, formações e sessões oficiais,
envolvendo toda a comunidade educativa. Consideramos este espaço importante, sobretudo porque a construção
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deste equipamento foi realizada com base num projeto desenvolvido por alunos pertencentes aos dois Cursos de
Educação e Formação (CEF), a saber: CEF de Manutenção Hoteleira (COMH), e CEF de Carpinteiro de Limpos,
com o apoio e orientação imprescindível de alguns dos professores que lecionaram estes cursos, entre outros.
Relativamente aos materiais de apoio à ação educativa, nomeadamente os chamados equipamentos
multimédia, como sendo vídeoprojetores e material informático, será necessário continuar a apetrechar as salas
de aula, de forma a facilitar a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação no contexto de sala
aula, como estratégia motivadora no processo de ensino-aprendizagem. Tendo sido feito recentemente um
esforço com a aquisição de 4 quadros interativos, é, contudo, importante continuar este intento, de forma a dotar
a escola de equipamentos informáticos em número adequado, permitindo deste modo um acesso facilitado e
atualizados aos desafios socio-tecnológicos, a todos os alunos.
Esta situação é especialmente pertinente por subsistirem ainda situações em que os alunos não
possuem, com a qualidade que se entende adequada, o acesso às novas tecnologias de informação e
comunicação. Sendo evidente que este esforço tem de ser constantemente renovado, quer pelo desgaste do
material, implicando a sua substituição, quer pela sua modernização, tendo em conta os diversos desafios da
sociedade, em geral e, consequentemente, toda a comunidade educativa da nossa escola, em particular.
Entendemos que, para além dos equipamentos e materiais identificados, a forma como são utilizados constituise de facto, como agente de mudança e diferenciação, na qualidade da ação didática-pedagógica.

IV.

Processos

4.1. Serviço educativo
4.1.1.

Oferta educativa/ formativa

a) Tipologia de cursos e regimes.
A escola responde, de acordo com as suas características, aos interesses e necessidades dos jovens e
adultos da comunidade local.
Para além do ensino regular, a escola integra um conjunto de respostas diversificadas e específicas,
nomeadamente: no regime diurno, oferece Cursos Profissionais e Percursos Curriculares Alternativos e, no
regime noturno, cursos de Educação e Formação de Adultos e Formações Modulares.
Relativamente ao 2.º ciclo, a escola possui o curriculum regular e complementos, nomeadamente: Apoio
ao Estudo, Educação Moral Religiosa (EMR) e Formação Pessoal e Social (FPS), disponibilizando também a
opção de uma língua estrangeira. Todos os alunos que não frequentam EMR são enviados para a biblioteca e/ou
oficina de trabalho e são acompanhados nesses espaços por um professor.
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No que se refere ao 3.º ciclo, a escola para além das disciplinas do curriculum oferece ainda a disciplina
de Formação Pessoal e Social, através da qual são implementados vários projetos Educação para a Sexualidade
e Afetos (ESA), Atlante, Economia para o Sucesso e Educação Segurança e Prevenção de Riscos (ESPR) e uma
língua estrangeira. No 7.º e 8.º anos, existe ainda a opção artística, que é de caráter semestral. A escola tem
flexibilidade na escolha a nível das áreas artísticas, proporcionando Dança, Música, Tecnologias de Informação
e Comunicação, Educação Tecnológica, Expressão Dramática e Expressão Plástica.
No ensino secundário, a oferta formativa abrange dois cursos científico-humanísticos – Línguas e
Humanidades e Ciências e Tecnologias. Neste nível de ensino, os alunos encontram-se repartidos pelo ensino
regular e pelo ensino profissional.
No ensino profissional, a nível de Outras Modalidades de Formação (OMF), têm-se ajustado os recursos
da escola aos interesses dos alunos, aos recursos locais e regionais e ao tecido empresarial e social da região.
Atualmente, estão em funcionamento 5 cursos profissionais: no 1.º ano, o curso de TAR; no 2.º ano,
Restauração/Mecatrónica e, no 3.º ano, os cursos de CPM E CPPC. Esta realidade, que acompanha diretrizes
nacionais, coloca à escola novos desafios, implicando uma crescente colaboração com as forças económicas e
sociais da região, através do estabelecimento de parcerias e protocolos.
O ensino noturno oferece a Educação e Formação de Adultos, com o objetivo de dar resposta às
necessidades locais e prevenir o abandono precoce e o insucesso. A oferta formativa abrange Cursos EFA de
nível básico escolar (B3, no 2.º ano), nível secundário (2.º ano) e Formações Modulares certificadas em TIC.
b) Existência e frequência de atividades extracurriculares
A escola oferece a todos os alunos atividades que lhes permitem a ocupação de tempos livres/não letivos,
contribuindo para um maior envolvimento por parte dos mesmos na dinâmica escolar. Estas atividades, de
natureza lúdica, cultural e/ou desportiva, são de escolha facultativa, exceto as que são aplicadas na oferta
complementar de FPS, e encontram-se divididas por clubes, projetos e atividades desportivas, nomeadamente o
desporto escolar. Esta última desenvolve-se em dois níveis de participação (atividades internas e atividades
externas), através de um quadro de atividades regulares e sistemáticas processadas de acordo com o horário
semanal e especificadas num plano e programa anual de trabalho. Essas práticas podem assumir diferentes tipos
de organização, em função das suas características. Eis algumas das atividades oferecidas pela escola.
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CLUBES

PROJETOS

 Eco-escolas
 Alimentação Saudável
 Rádio Escola
 Q10 – Clube Desportivo
da Escola de Santana
 Clube Europeu
 Ateliê de Costura
 Ciências
 Master Voice
 Matemática 3D
 Malabarismo
 Música
 Mindfulness
 Voluntariado

 Plano Regional de Educação
Rodoviária
 Agente X
 Erasmus
 Banco Escolar de Material (BEM)
 Um por Todos e Todos por Um
 Economia para o Sucesso
 Parlamento Jovem Regional
 Atlante
 Projeto de Animação de Leitura
 Baú de Leitura
 Carta da Convivialidade
 Educação para a Segurança e
Prevenção de Riscos
 Educação Sexual e dos Afetos
 Aquaponia

DESPORTO ESCOLAR

 Andebol
 Badminton
 Basquetebol
 Ginástica
 Natação
 Voleibol
 Ténis de Mesa

Tabela 63 - Clubes e projetos da escola.

Os clubes e projetos contribuem para uma aprendizagem num ambiente mais prático. A escola
desenvolve uma grande variedade de clubes e projetos, sendo alguns da tutela da Secretaria Regional da
Educação e outros criados na escola, dois dos quais já adquiriram dimensão regional (Agente X e CDES). As
atividades desenvolvidas por todos os clubes e projetos, envolvem cerca de 152 alunos (2.º ciclo: 94; 3.º ciclo:
40; secundário: 18) e 27 professores. Ressalva-se que a participação dos alunos de secundário tem vindo a
aumentar de ano para ano. O desporto escolar envolve 10 núcleos de várias modalidades, sempre com orientação
de um professor e com participação em provas regionais.
c) Diversidade e adequação da oferta educativa/ formativa e dos planos curriculares;
Adequações de planos curriculares
As adequações curriculares devem estar previstas nos diversos níveis de concretização, implicando a
necessidade de adequar competências, objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, de forma a atender a
diversidade de alunos, nomeadamente aqueles com necessidades educativas especiais. Estas adequações não
são mais que as modificações que são necessárias realizar nos diferentes elementos do currículo básico para
adequar às diferentes situações, grupos e pessoas para os quais se aplica.
Seguindo os princípios de inclusão e o que está estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro,
também esta instituição de ensino prevê e operacionaliza medidas educativas para os 29 alunos identificados
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com necessidades educativas especiais (NEE). Estes apresentam diagnósticos que passam por: Dificuldades no
Funcionamento Intelectual, Perturbações do Espectro do Autismo, Desordem por Défice de Atenção e
Hiperatividade, Perturbações de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA), Dificuldades de Aprendizagem
Específicas -Dislexia, Dificiência Intelectual Ligeira, Baixa Visão, Problemas Motores e Neuromotores (Paralisia
Cerebral), Problemas de comportamento e emocionais. Face a estas especificidades, o Centro Psicopedagógico
juntamente com os conselhos de turma, que acompanham estes alunos definiram a aplicação de medidas
educativas como: Apoio Pedagógico Personalizado, Adequações no Processo de Avaliação, Tecnologias de
Apoio e Adaptações Tecnológicas e Currículo Especifico Individual (CEI).

Diagnóstico
Dificuldades no Funcionamento Intelectual
Perturbações do Espectro do Autismo
Desordem por Défice de Atenção e Hiperatividade
Perturbações de Hiperatividade com Défice de
Atenção (PHDA)
Dificuldades de Aprendizagem Específicas
Dislexia
Dificiência Intelectual Ligeira

Número de alunos por Ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo
Sec./OMF
4
4
4
2
1
1
1

Baixa Visão
Problemas Motores e Neuromotores (Paralisia
Cerebral)
Problemas de comportamento e emocionais

2
1

7
1
1

Tabela 64 – Alunos com Necessidades Educativas Especiais

Da informação recolhida no debate e relatos escritos fornecida por pessoal docente, não docente e
alunos, salientam-se os seguintes aspetos positivos:
 A oferta formativa é suficiente no 2.º e 3.º ciclos, sendo diversificada no que diz respeito às opções
artísticas;
 As ações de formação são variadas e pertinentes;
 No ensino secundário, os horários estão bem distribuídos e os apoios são considerados muito
prestáveis.
Destacam-se os seguintes aspetos a serem melhorados:
 A oferta educativa e formativa é insuficiente e limitada no ensino secundário;
 Verifica-se falta de diversidade de cursos, o que leva a que os alunos ingressem em cursos que não são
a sua 1.ª opção;
 O número de alunos da escola dificulta a resposta a todas as opções dos alunos;
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 Numa fase inicial, os alunos não optam por soluções que os conduzam ao mercado de trabalho.
De forma a ultrapassar ou dar resposta a estas lacunas e proporcionar um serviço educativo de maior
qualidade, estes intervenientes apresentam como sugestões:
 Consultar/ auscultar os interesses dos alunos no 3.º ciclo;
 Promover ações de sensibilização para informar os alunos da oferta formativa existente, em especial, no
ensino secundário, apresentando todos os cursos cientifico-humanísticos como opção e dando a
possibilidade de diversificar as ofertas das disciplinas;
 Trabalhar a orientação vocacional no 9.º ano em horário letivo, atribuindo-lhe um caráter obrigatório;
 Oferecer mais atividades para convívio (desporto e karaoke) dos alunos, nos períodos de intervalo e na
hora de almoço;
 Facultar mais apoios para os alunos com dificuldades;
 Possibilitar a existência/manutenção de uma turma de Percursos Curriculares Alternativos no 3.º ciclo;
 Promover cursos profissionais tendo em conta as necessidades do mercado de trabalho e não o gosto
dos alunos;
 Juntar alunos nas disciplinas da componente geral;
 No ensino recorrente, deverá apostar-se na requalificação dos recursos humanos existentes sinalizados
no concelho/ comunidade em situação de desemprego;
 Oferecer mais cursos de formação no ensino noturno;
 Promover a mobilidade dos discentes para escolas que se especializam em cursos específicos, sendolhes atribuído, para isso, um apoio monetário;
 Viabilizar uma maior articulação da escola com o meio envolvente, para assim se perceber quais são as
reais necessidades da comunidade, no que toca à empregabilidade, a médio e longo prazo;
 Propiciar ações de sensibilização sobre áreas de maior desemprego para despertar nos alunos
determinadas vocações que os levem à realização profissional;
 Articular a criação de cursos com o quadro comunitário estratégico 20/20;
 Apostar na área da agricultura e da geriatria, no ensino noturno;
 Estabelecer parcerias e protocolos com instituições para estágios remunerados.
4.1.2.

Outros serviços

a) Diversidade e adequação
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O funcionamento da escola socorre-se de um grupo de serviços que vão desde o Serviço de Psicologia,
Serviço Social, Biblioteca, Sala de Recursos, Oficina de Trabalho, Reprografia, Cantina e Bares (alunos e
professores).
De forma geral, as referências indicam que a escola apresenta todos os serviços com alguma qualidade.
Os horários dos serviços foram descritos como apropriados e os equipamentos apresentam caraterísticas
satisfatórias. Não obstante, poderão introduzir-se melhorias:


Biblioteca: ter uma maior dinamização e tornar-se mais apelativa para os alunos; o responsável deverá
ser uma pessoa afável e conhecedora do espaço e dos materiais aí existentes,



Cantina e Bares: proporcionar maior oferta de produtos alimentares (mais variedade), sugerindo à
empresa responsável o fornecimento de produtos alimentares diversificados, de preferência da região, e
solicitar a quem de direito a utilização dos produtos produzidos na escola; as ementas deverão ser
divulgadas na página da escola; um grave problema da cantina diz respeito ao trato dos funcionários
para com os alunos; deveria existir supervisão dos alunos feita por professores, durante o lanche e o
almoço; a comida deveria ser de maior qualidade; o bar deveria ter um horário de funcionamento mais
alargado e permitir duas filas de pagamento;



Serviço de psicologia: desenvolver mais atividades com incidência na área vocacional e profissional no
9.º ano; considerando a conjuntura atual, deveria o mesmo ser ampliado por forma a abarcar certos casos
familiares disfuncionais;



Oficina de trabalho: otimizar o funcionamento desta sala, tornando-a num espaço onde os alunos possam
não só trabalhar de forma autónoma, mas também orientada, possibilitando-lhes esclarecer dúvidas na
realização de trabalhos de casa e/ou resultantes do seu estudo; atendendo a que os alunos são
submetidos a avaliação externa às disciplinas de português e matemática, em todos os ciclos, seria
vantajoso dar prioridade aos professores destas áreas para prestar o referido apoio; idealmente, dois
professores, das áreas de português e matemática, deveriam estar sempre presentes na sala.



Serviço social: permanecer aberto à hora de almoço e o sistema de pagamento de transportes deveria
ser informatizado;



Sala de Recursos: dotar de recursos, equipamentos e matérias que proporcionem maior conforto.
Todos os intervenientes apontam falhas e/ou lentidão no funcionamento dos computadores e acesso à

Internet. Estes equipamentos carecem de maior vigilância, atualização e manutenção.
Os alunos reivindicam material indispensável nas casas de banho (papel higiénico, sabão para lavar as
mãos e papel para secar). Solicitam um micro-ondas à sua disposição, para poderem aquecer a refeição trazida
de casa por alguns, também acusam alguma falta de cortesia entre pessoal não docente e alunos, bem como
alguma desadequação de atitudes por parte destes profissionais.
Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 36 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

4.2. Aprendizagem
4.2.1.

Medidas de promoção do sucesso escolar

O sucesso escolar é uma meta estruturante da ação educativa desta instituição de ensino, contendo o
Projeto Educativo orientações para melhorar os resultados escolares. Existe um trabalho continuado de procura
de caminhos, para diminuir o insucesso e para valorizar o trabalho, o esforço e todas as ações concertadas, em
torno da melhoria da qualidade do ensino. Algumas dessas medidas são:
 A dimensão das turmas;
 A organização dos horários;
 O esforço para equipar salas com equipamentos tecnológicos;
 A estabilidade do corpo docente;
 A regulamentação do número de testes por semana no 2.º e 3.º ciclos e secundário e da realização de
trabalhos de grupo no 2.º e 3.º ciclos;
 A existência de Apoio ao Estudo no 2.º e 3.º ciclos;
 A dinamização de clubes e projetos que, de forma mais lúdica, complementam aprendizagens;
 A articulação com os projetos Escola de Sucesso e Um por todos e todos por um;
 O encaminhamento para acompanhamento psicopedagógico e para Outras Modalidades de Formação.
Para além destas medidas, às quais foi dada continuidade, foram introduzidas outras este ano letivo e que
passam por:
 Acompanhamento prestado pela Equipa Multidisciplinar através do Acompanhamento Pedagógico;
 Criação de 90 minutos de apoio, quinzenalmente, nas disciplinas de exame no 11.º e 12.º anos e
intensificação destas aulas em maio e junho;
 Aulas de preparação para os alunos de exame no 9.º;
 Restrição de apenas um teste de disciplinas de exame por semana, introduzido no 3.º período;
 (restrição de apenas um teste por semana, nas disciplinas sujeitas a exame, no decorrer do 3.º período)
 Intervenções diretas feitas aos alunos em risco de retenção nos vários ciclos;
 Mudanças de turma (3.º ciclos e secundário) ou curso (ensino secundário).
Os inquiridos estão conscientes que, na escola, há turmas pequenas, por isso poderia haver mais
sucesso, pois estas são um elemento facilitador da aprendizagem. Da mesma forma, congratulam-se, porque a
atual direção da escola se preocupa em combater a indisciplina.
Para aumentar o sucesso escolar, nos instrumentos aplicados, surgiram as seguintes sugestões:
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 Aumentar a carga horaria das disciplinas nucleares. No 3.º ciclo, a disciplina de matemática deveria ter
mais um tempo letivo e, no 2.º ciclo, mais 2 tempos letivos para os apoios;
 Investir na formação de alunos e encarregados de educação;
 Continuar o trabalho iniciado pela Equipa Multidisciplinar, pois os resultados estão a ser positivos;
 Prosseguir o trabalho de combate à indisciplina. A atuação do Conselho Executivo (CE) tem-se revelado
profícua e deve continuar;
 Estabelecer a continuidade pedagógica como procedimento comum. Uma vez que a escola tem relativa
estabilidade do corpo docente esta situação é viável. Esta prática permite potenciar a relação professoraluno;
 Permitir a codocência nas disciplinas consideradas com maior grau de dificuldade, como a matemática;
 Oferecer mais atividades extracurriculares, como visitas de estudo, pois complementam aprendizagens
e fortalecem a relação aluno – professor;
 Adequar as atividades educativas às capacidades e ritmos dos alunos;
 Organizar intercâmbios dentro da região.
a) Existência e frequência de apoios
Os alunos do 2.º e 3.º ciclos beneficiam de Apoio ao Estudo, seguindo a indicação da SRE. Em termos
de horários, estes são distribuídos no início ou final de turno, sem caráter obrigatório, permitindo que todos os
alunos os frequentem. Na realidade, isto verifica-se.
Uma das medidas adotadas como forma de promoção do sucesso escolar consistiu em proporcionar
apoio de preparação aos alunos que realizavam no final do ano letivo provas finais de 3.º ciclo e/ou exames
nacionais, a partir do mês de maio de 2016.
A Informação relativa à assiduidade dos apoios enquanto preparação para as/os provas/ exames foi
facultada pelos professores que lecionaram os mesmos.
O apoio educativo às disciplinas de Português e Matemática do 3.º ciclo para preparação das provas
finais foi desenvolvido sob a forma de aula, com a duração de 90 minutos, o qual decorreu com duas sessões por
semana para cada turma, entre 7 e 15 de junho, num total de 4 sessões.
Apoio à disciplina de Matemática
Para melhor avaliarmos a eficácia desta medida, observaram-se as avaliações sumativas internas dos
alunos que tiveram nível inferior a 3, no 1.º e/ou 2.º período e a avaliação sumativa do final do ano, dos alunos
que frequentaram este apoio.
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Ano/
turma

Total
de
alunos

N.º de alunos
que tiveram
nível inferior a 3
no
1.º período

N.º de alunos
que tiveram
nível inferior a
3 no
2.º período

N.º de alunos
que tiveram
nível inferior
a 3 no
3.º período

Percentagem
de sucesso a
Matemática

Percentagem de
alunos que
frequentaram
todas as sessões
de apoio

9.º1

17

9

10

10

41,2%

23,5%

9.º2

18

4

4

4

77,8%

77,8%

9.º3

18

12

7

7

61,1%

61,1%

Tabela 65 – Apoio à disciplina de Matemática - 9.º ano.

Pela análise dos dados apresentados na tabela, pode constatar-se que nas turmas 2 e 3 do 9.º ano os
alunos que frequentaram a totalidade das sessões de apoio de preparação para a prova final de matemática
corresponde à percentagem de alunos com nível igual ou superior a 3.
Os gráficos que se seguem apresentam os dados relativos à assiduidade a este apoio.
Apoio de preparação para a prova final de Matemática
16
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12
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8
6
4
2
0
4

3

2
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9.º2

0

9.º3

Apoio de preparação para a prova final de Matemática

Percentagem de alunos

60,0%

54,7%
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11,3%
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Na turma 1, apenas 4 alunos compareceram a todas as sessões, os restantes faltaram pelo menos uma
vez; na turma 2, dos 18 alunos, 14 compareceram às sessões de apoio e, na turma 3, dos 18 alunos, 11 alunos
nunca faltaram, ou seja, cerca de 54,7% dos alunos de 9.º ano nunca faltaram e 15,2% faltaram às aulas de apoio
calendarizadas para a respetiva turma. De acordo com os parâmetros de avaliação qualitativa da turma, no que
concerne à assiduidade 2.º e 3.º ciclos, definidos no documento Princípios, Modalidades e Critérios de Avaliação,
tem a menção insuficiente, pois cerca de 45,3% dos alunos não compareceram regular e continuamente às aulas
e/ou a outras atividades escolares.
Nas sessões de apoio de Matemática, é dada uma grande ênfase à atenção que os alunos devem prestar
na interpretação de enunciados, na identificação dos dados fornecidos e do que se pretende determinar/descobrir
com a resolução do exercício/problema. Nestas aulas também se insiste na utilização correta da simbologia
matemática para que estejam aptos a interpretá-la e utilizá-la nas provas finais (avaliação externa).
Apoio à disciplina de Português
No que respeita à disciplina de Português e para melhor avaliarmos a eficácia desta medida, observamos
as avaliações sumativas internas dos alunos que tiveram nível inferior a 3, no 1.º ou/e 2.º período e a avaliação
sumativa do final do ano, e que frequentaram este apoio.
N.º de alunos
que tiveram
nível inferior a
3 no
2.º período

N.º de
alunos que
tiveram nível
inferior a 3
no
3.º período

Percentagem
de sucesso a
Português

Ano/
turma

Total
de
alunos

N.º de alunos
que tiveram
nível inferior a 3
no
1.º período

9.º1

17

2

4

1

94,1%

9.º2

18

1

2

0

100%

9.º3

18

5

3

0

100%

Percentagem
de alunos que
frequentaram
todas as
sessões de
apoio

78,56%

Tabela 66 – Apoio à disciplina de Português - 9.º ano.

A assiduidade, ao longo do ano letivo, do Apoio ao Estudo de Português, nas três turmas, é considerada
insuficiente, se tivermos em conta que em 67 aulas, houve 53 faltas (justificadas e injustificadas), perfazendo 35,51%. No
que concerne à preparação para a prova final de Português, no total das três turmas, cerca de 78,56% dos alunos
frequentaram as sessões de apoio.

Este ano letivo, no ensino secundário, houve uma maior preocupação em proporcionar apoios às
disciplinas com exame nacional como forma de promoção do sucesso escolar. Esta medida consistiu em
proporcionar aos alunos apoio nas disciplinas com exame nacional, alternando quinzenalmente, entre as
disciplinas específicas do 11.º ano com a duração de 90 minutos, e semanalmente, entre as disciplinas de 12.º
ano sujeitas a exame nacional com a duração de 45 minutos. A partir do mês de maio, o apoio passou a funcionar
semanalmente para todas as disciplinas referidas anteriormente, com o intuito de preparar os alunos para os
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exames nacionais. Com base nos relatórios de análise de assiduidade a estas aulas de apoio, salienta-se
algumas questões:
Apoio de Filosofia - 11.º ano – disciplina da componente geral dos cursos científicohumanísticos
No que diz respeito à disciplina de Filosofia e concretamente aos apoios, é de referir que no 1.º período
não se registou presença significativa de alunos, no entanto foram incentivados constantemente a comparecer
às aulas de apoio, tendo alguns alunos com mais dificuldade aderido.
No 2.º período, foi aumentando a presença de alunos no apoio, tendo-se intensificado ao longo do
período. Foi-lhes transmitida a necessidade de estarem presentes, tendo em conta que os apoios eram uma
mais-valia disponibilizada pela escola e que os mesmos deveriam estar presentes para esclarecer dúvidas e
consolidarem a aprendizagem efetuada nas aulas.
No 3.º período, notou-se um acréscimo de afluência, particularmente dos alunos inscritos no exame de
Filosofia, como se verifica na tabela seguinte:
Avaliação final de ano letivo

Ano/
turma

Total de
alunos
Internos
(Inscritos em
Filosofia)

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 10 e 13

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 14 e 17

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 18 e 20

Percentagem de
alunos que
frequentou no
mínimo a 50% das
sessões de apoio

11.º1

9

5

3

1

55,6%

11.º2

8

7

1

---

87,5%

11.º3

2

2

---

---

50%

Tabela 67 – Apoio à disciplina de Filosofia - 11.º ano.

Concretamente, no que diz respeito aos apoios da última semana, a assiduidade dos alunos foi muito
positiva, como podemos constatar pelos dados do quadro anterior, onde se verifica que todos os alunos internos
inscritos no Exame Nacional de Filosofia compareceram no mínimo a 50 % das sessões calendarizadas.
Apoio de Geografia A - 11.º ano - Curso de Línguas e Humanidades
Ao longo do ano, a assiduidade dos alunos às aulas de apoio foi insuficiente, no entanto, no período
relativo à preparação para o exame nacional, verificou-se um aumento no número de alunos. Pela análise das
presenças, constatou-se que 50% dos alunos inscritos compareceu pelo menos a metade das sessões
calendarizadas.
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Ano/
turma

Total de
alunos
Internos
(Inscritos em
Geografia A)

N.º de alunos que
tiveram
classificação
entre 10 e 13

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 14 e 17

N.º de alunos que
tiveram
classificação
entre 18 e 20

Percentagem de
alunos que
frequentou no
mínimo a 50% das
sessões de apoio
de preparação

11.º3

14

7

7

---

50%

Avaliação final de ano letivo

Tabela 68 – Apoio à disciplina de Geografia A - 11.º ano.

Num total de 14 alunos inscritos como internos, 11 alunos (78,6%) foram pelo menos a 2 sessões de
preparação para o exame nacional de Geografia A e apenas 1 aluno frequentou 6 sessões, num total de 7
sessões.
Apoio de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) - 11.º ano - Curso de Línguas e
Humanidades
Ao longo do ano, dos 17 alunos que compõem a turma, 10 alunos compareceram regular e continuamente
ao apoio, correspondendo a 59% dos alunos e apenas 3 alunos (18%) nunca compareceram.
Nas últimas 2 semanas de apoios de preparação aos exames nacionais, a frequência de assiduidade
variou entre 10 alunos (59%) e 12 alunos (71%), dos 15 que estavam inscritos no exame nacional de Matemática
Aplicada às Ciências Sociais.

Ano/
turma

Total de
alunos
Internos
(Inscritos em
MACS)

11.º3

15

Avaliação final de ano letivo
N.º de alunos que
N.º de alunos
N.º de alunos que
tiveram
que tiveram
tiveram
classificação
classificação
classificação
entre 10 e 13
entre 14 e 17
entre 18 e 20

7

Percentagem de
alunos que
frequentou no
mínimo a 50% das
sessões de apoio

---

8

59%

Tabela 69 – Apoio à disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais - 11.º ano.

Apoio de Física e Química A - 11.º ano - Curso de Ciências e Tecnologias
Ao longo do ano letivo, o apoio funcionou quinzenalmente, alternando com a disciplina de Biologia e
Geologia, tendo-se considerado a assiduidade insuficiente. Relativamente às sessões de preparação para o
exame nacional, dos 27 alunos inscritos, 83,0% compareceu, como podemos constatar no quadro seguinte.

Ano/
turma

Total de alunos
Internos
(inscritos a Física
e Química A)

11.º1
11.º2

15
15

Avaliação final de ano letivo
N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 10 e 13

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 14 e 17

N.º de alunos que
tiveram
classificação
entre 18 e 20

6
4

4
8

5
3

Percentagem de
alunos que
frequentou no
mínimo a 50% das
sessões de apoio
de preparação

83,0%

Tabela 70 – Apoio à disciplina de Física e Química - 11.º ano.
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Apoio de Biologia e Geologia - 11.º ano - Curso de Ciências e Tecnologias
A assiduidade dos alunos ao apoio ao longo de todo o ano foi considerada suficiente. Nas sessões de
apoio de preparação para o exame nacional de Biologia e Geologia, os alunos das duas turmas de 11.º
compareceram na totalidade.

Ano/
turma

Total de alunos
Internos
(inscritos/
admitidos a
Biologia e
Geologia)

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 10 e 13

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 14 e 17

N.º de alunos que
tiveram
classificação
entre 18 e 20

11.º 1
11.º 2

20
21

7
9

12
11

1
1

Avaliação final de ano letivo

Percentagem de
alunos que
frequentaram
todas as sessões
de apoio de
preparação

100%

Tabela 71 – Apoio à disciplina de Biologia e Geologia - 11.º ano.

Apoio de Português – 12.º ano – disciplina da componente geral dos cursos científicohumanísticos.
O apoio de Português de 12.º ano decorreu ao longo do ano com um tempo de 45 minutos semanal
atribuído a cada turma.
Na turma 1, ao longo do ano, a assiduidade foi considerada suficiente, pois até 25% dos alunos não
compareceu regular e continuamente às aulas de apoio. A partir do mês de maio, quando foram iniciadas as sessões
semanais, com a duração de 90 minutos, de preparação para o exame nacional, a frequência dos alunos aumentou,
verificando-se que cerca de 64% dos alunos esteve presente em 5 ou mais sessões das 7 calendarizadas para a turma.

No que concerne às turmas 2 e 3, no primeiro período, a assiduidade dos alunos não foi suficiente.
Essencialmente no apoio, foram esclarecidas dúvidas que surgiram dos conteúdos lecionados, insistindo
igualmente em exercícios de sistematização. Todavia, a comparência era um pouco esporádica. A partir do
segundo período, foram revistos os conteúdos de 10.º ano, a par dos esclarecimentos acerca da matéria de 12.º
ano às dúvidas que ocorressem. Houve, assim, uma significativa adesão, em particular na turma 2, em que 10
alunos estiveram sempre presentes, num leque de 16.
No terceiro período, foram revistos os conteúdos de 11.º ano, mantendo sempre espaço para explicações
requeridas sobre a matéria de 12.º ano. Notou-se que a assiduidade decresceu um pouco. Nas sessões que
decorreram entre os dias 7 e 9 de junho, houve uma grande adesão dos alunos às mesmas, tendo-se trabalhado
de forma bastante profícua na preparação do exame.
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Apoio de Matemática A – 12.º ano – disciplina da componente específica do Curso de Ciências e
Tecnologias
Ao longo do ano letivo, a adesão nas sessões de apoio foi suficiente, tanto na turma 1 como na turma 2
do 12.º ano, correspondendo a 65 % dos alunos das duas turmas.
No decorrer da semana de 7 a 9 de junho, os alunos foram assíduos às sessões de preparação para o
exame nacional, como podemos verificar pela percentagem no quadro que se segue.

Ano/
turma

Total de alunos
Internos
(inscritos/
admitidos a
Matemática A)

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 10 e 13

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 14 e 17

N.º de alunos que
tiveram
classificação
entre 18 e 20

Percentagem de
alunos que
frequentaram
todas as sessões
de apoio de
preparação

12.º1

14

8

4

2

100%

12.º2

13

8

3

2

84,6%

Avaliação final de ano letivo

Tabela 72 – Apoio à disciplina Matemática A - 12.º ano.

Os alunos resolveram as atividades propostas com algum empenho e demonstraram interesse em
melhorar as suas metas na respetiva disciplina.
Apoio de História A – 12.º ano – disciplina da componente específica do Curso de Línguas e
Humanidades
Em termos gerais, o balanço à assiduidade dos alunos, ao longo do ano letivo, foi considerada suficiente,
uma vez que 50% dos alunos não compareceu às várias aulas de apoio.
Durante a semana anterior ao Exames Nacionais, isto é, nos dias 7, 8 e 9 de junho, a assiduidade foi
considerada muito boa, pois mais de 90% dos alunos compareceram às 3 aulas agendadas.
Avaliação final de ano letivo

Ano/
turma

Total de alunos
Internos
Inscritos
(inscritos/
admitidos a
História A)

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 10 e 13

N.º de alunos
que tiveram
classificação
entre 14 e 17

N.º de alunos que
tiveram
classificação
entre 18 e 20

Percentagem de
alunos que
frequentaram
todas as sessões
de apoio

12.º 3

16

10

6

0

90%

Tabela 73 – Apoio à disciplina de História A - 12.º ano.

Os docentes consideraram muito positiva a existência de apoio ao longo do ano letivo, particularmente
nas disciplinas sujeitas a Exame Nacional, referindo que, ao longo do ano, os alunos foram pouco a pouco
consciencializando-se do benefício em frequentá-los e de que deveriam valer-se de um bem que a escola
colocava ao seu dispor sem qualquer custo acrescido e que contribuía significativamente para a melhoria da sua
aprendizagem.
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Para além destes apoios, algumas disciplinas beneficiaram de aulas de apoio, concretamente a disciplina
de Ciências Físico-químicas no 3.º ciclo e Matemática, Biologia/Geologia e Física e Química A no 10.ºano.
Salienta-se uma taxa de assiduidade fraca no secundário.
Quando questionados sobre a existência e frequência aos apoios, verifica-se consenso no que se refere
aos seus benefícios. Os intervenientes estão conscientes da necessidade destes apoios tanto para
esclarecimento de dúvidas como para consolidação de conteúdos. Os alunos justificam a fraca assiduidade aos
mesmos, apontando motivos como:
 O facto de não gostarem do professor ou do seu método de ensino;
 O professor do apoio não ser o da disciplina ou então por ser o mesmo e não apreciarem o seu método;
 O horário, quando este ocorre no último bloco letivo, o aluno sente alguma desmotivação e não o
frequenta;
 Alguns alunos não sentem necessidade de ir ao apoio, porque o professor esclarece bem os conteúdos
na sala de aula.
De forma a aumentar, no futuro, os índices de assiduidade aos apoios, ficaram sugestões como:
 Formar grupos temporários de homogeneidade relativa em termos de desempenho escolar, na mesma
turma ou turmas diferentes;
 Constituir apoios pelo nível de desempenho dos alunos;
 Criar apoio pedagógico, em grupos de 10, com frequência obrigatória para alunos com níveis/
classificações inferiores a 3/10 e/ou em risco de retenção;
 Oferecer apoios, mesmo às disciplinas não submetidas a exame.
b) Existência de prémios e distinções
A escola entende que a motivação para o estudo pode ser estimulada externamente através do
reconhecimento público. A criação de quadros de honra e de mérito por período, culminando com a entrega de
certificados no início do ano letivo seguinte surgiram com este intuito. Pretende-se com isto realçar o dever da
escola em promover uma cultura de exigência, em relação ao estudo, e transmitir que pelo estudo os alunos
poderão ser premiados. Este ano letivo introduziu-se uma variante, que consiste na valorização de alunos também
noutras áreas, como a desportiva, a cultural e a científica.
Face a isto, todos os intervenientes são unânimes ao concordarem que esta é uma forma de motivar os
discentes para o estudo, no entanto sugerem que este reconhecimento seja pecuniário. Também relatam que a
distinção deverá ser feita tendo em conta o progresso do aluno ao longo do ano letivo e, também, para os alunos
que se esforçam e conseguem subir as notas de um período para o outro. Lembraram que o intercâmbio
(Programa Erasmus +) é também uma forma premiar e de distinguir.
Ficou ainda a alusão a reconhecer-se o mérito dos funcionários e de professores reformados.
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Monitorização e avaliação das aprendizagens

Qualquer instrumento de avaliação pretende possibilitar a formulação e comunicação de um juízo
resultante da comparação rigorosa entre os objetivos do ensino e da aprendizagem e a forma como eles estão a
ser prosseguidos. Neste sentido, todo o processo de avaliação pretende monitorizar e avaliar a relação entre o
que se ensina e o que se pressupõe que os alunos aprendam. Do mesmo modo se entende que a ação avaliativa
tem implícita uma finalidade central, que consiste em contribuir para melhorar quer os métodos de ensino quer a
própria aprendizagem, ou seja, todo o instrumento de avaliação tem um potencial formativo, na medida em que
os seus resultados sejam apropriados por escolas, professores e alunos, com vista a melhorar os seus respetivos
desempenhos.
A avaliação dos resultados de aprendizagem dos alunos é um indicador fundamental para a
monitorização do sistema, para informar sobre os constrangimentos ao seu bom funcionamento e para traçar as
linhas orientadoras que permitam dotá-lo de maior eficácia face aos desafios assumidos.
Neste estabelecimento de ensino como nos demais, os resultados da avaliação interna e externa
constituem uma fonte de informação indispensável à monitorização do desempenho escolar, permitem uma
progressiva qualificação e adequação dos instrumentos de avaliação ao ensino e aprendizagens e contribuem
para a sustentação das políticas educativas, visando a sua melhoria.
Internamente, a escola segue rigorosamente as recomendações do Conselho Nacional da Educação, no
que diz respeito à aposta na transparência. Recorre a uma diversidade de instrumentos e metodologias utilizados
de forma equilibrada e integrada, ajustados aos diferentes objetivos do processo de ensino e aprendizagem e ao
nível de desenvolvimento e desempenho dos alunos. Com base na legislação existente, a escola criou um
documento intitulado Princípios Modalidades e Critérios de Avaliação (PMCA), no qual regulamentou todas as
questões relativas à avaliação na sua generalidade, ou seja, questões a serem aplicadas por todos os professores
em todas as disciplinas, bem como nas suas especificidades. Este documento é revisto anualmente e está ao
acesso de todos. Mais do que apurar o que os alunos não sabem, à escola importa identificar o que eles sabem
de forma a incentivá-los a ir mais além no seu conhecimento.
No mesmo sentido, a avaliação deverá ser um processo que permita identificar as dificuldades de
aprendizagem de forma a mobilizar os recursos e as estratégias para uma recuperação ou adequação dos
conteúdos curriculares e dos métodos de ensino.
A avaliação de conhecimentos e de competências adquiridas exige instrumentos e métodos adequados
à natureza das suas aprendizagens, o que pressupõe a sua diferenciação. De forma regular, essa avaliação
deverá expressar-se através de classificações – resultantes da aplicação de uma escala de medida – suscetíveis
de serem codificadas, visando a sua comunicação ao aluno, aos pais, encarregados de educação e à escola, no
seu todo. Essa comunicação da informação pressupõe que se incentive a reflexão em torno dos resultados
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alcançados, que se identifiquem os pontos fortes e as fragilidades reveladas e, em consequência, que se definam
as ações necessárias para uma melhoria do desempenho. De acordo com informação recolhida em atas de
conselhos de turma de avaliação ou reuniões de coordenação pedagógica de 2.º e 3.º ciclo e secundário, bem
como em atas de Conselho Pedagógico, esta reflexão relativa aos resultados da avaliação interna verifica-se,
contudo não acontece no que diz respeito à externa, em que apenas são verificados os resultados.
Os resultados da avaliação interna e externa constituem uma fonte de informação indispensável à
monitorização do desempenho escolar, permitem uma progressiva qualificação e adequação dos instrumentos
de avaliação ao ensino e aprendizagens e contribuem para a sustentação das políticas educativas, visando a sua
melhoria.
Os alunos, de forma geral, consideram os exames desnecessários.
a) Existência e eficácia de mecanismos de identificação de situações de risco de insucesso e abandono
Tendo como objetivos promover o sucesso escolar e evitar o abandono, ao longo do tempo, a escola tem
sentido necessidade de criar formas de prevenir e ou combater tanto o insucesso como o absentismo e abandono
escolar. Neste âmbito, também as políticas educativas visam o mesmo e trabalham no mesmo sentido,
desenvolvendo e divulgando estratégias que têm surtido efeitos positivos, pois as estatísticas mais recentes
demonstram que os números têm decrescido, de uma forma geral.
O facto de esta ser uma escola com um número de alunos relativamente reduzido e com um corpo
docente estável permite-nos ter um conhecimento quase personalizado de cada um dos alunos e de todo o
historial que o envolve, como o ambiente familiar e socioeconómico. Deste modo, quando um discente inicia a
frequência nesta escola, e vem, de alguma forma, com um processo sinalizado, cabe ao diretor de turma analisar
as informações recolhidas sobre o contexto familiar, as preferências, interesses, estilos de aprendizagem,
métodos de trabalho e de estudo dos alunos. Esta informação é obtida através de inquéritos individuais e
transmitida ao conselho de turma, que, após tomada de conhecimento, define um conjunto de estratégias de
atuação, de prevenção ou remediação. Quando os sinais são demonstrados por alunos que já estão nesta escola,
o conselho de turma analisa no início do ano letivo, as informações dos alunos da turma com base no projeto
curricular de turma do ano letivo anterior e nos processos individuais dos alunos.
Posteriormente, o próprio conselho de turma, que reúne periodicamente, analisa e conclui sobre
comportamentos que podem ser indiciadores de risco de insucesso ou abandono. Seguidamente, age-se de
formas diferentes e complementares. Dependendo dos casos, o aluno poderá ser encaminhado para a Equipa
Multidisciplinar, a qual proporcionará alguma orientação ou aconselhamento em termos de organização do
estudo, com um programa de acompanhamento pedagógico. Em simultâneo, o aluno é incluído num Plano de
Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI), que prevê uma série de estratégias, visando uma melhoria na
aprendizagem. Esta sequência é verificável tanto no 2.º como no 3.º ciclos. Quando o insucesso está relacionado
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com alguma falta de assiduidade, então, é feito, em todos os ciclos, o encaminhamento da situação para
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santana (CPCJ). Esta é uma instituição que assume um papel
central na sinalização de casos de absentismo reiterado ou de abandono precoce da escola. Estas situações são
analisadas periodicamente nas reuniões de conselho de turma.
De forma a detetar, prevenir ou atenuar estes problemas, este ano letivo, a escola pôs em prática mais
algumas estratégias, que consistem não só na análise da avaliação intercalar em reunião com o Conselho
Executivo e coordenadores de ciclo e posterior intervenção direta junto dos alunos em risco para os
consciencializar da situação, como ainda na prestação de algum tipo de ajuda e orientação no estudo. Também
de forma inédita nesta escola, este ano letivo, surgiu também a proposta de mudar alunos de turma e ou curso
que vieram a verificar-se algo positivas. Não resolveram por completo situações de insucesso, no entanto
atenuaram problemas a nível comportamental e inseriram alunos em percursos que estarão mais no âmbito das
suas capacidades.
A Equipa Multidisciplinar, que ao longo do ano letivo acompanhou um total de 32 alunos, reúne-se
quinzenalmente, analisando casos específicos de risco, sugerindo estratégias, intervenções e operacionalização
de medidas que pretendem prevenir o abandono ou o insucesso. Todo o trabalho está devidamente registado em
atas destas reuniões e relatórios como também nas de conselho pedagógico e até de conselho de turma, em que
são feitos balanços frequentes dos alunos submetidos a acompanhamento pedagógico. Normalmente, na análise
das situações de risco, existe a possibilidade do acompanhamento pelos serviços de psicologia da escola. Todo
o processo, a nível de identificação de situações de risco, é normalmente acompanhado pelo encarregado de
educação.
No que diz respeito a esta temática, os intervenientes no debate com reflexão escrita ou relato referem
que não há uma articulação eficaz entre os educadores sociais, psicólogos do centro de saúde e escola. O que
é feito a nível de escola não tem a recetividade desejada pelas entidades exteriores. Concluiu-se também que a
atividade da CPCJ está muito limitada, pois, por um lado, é a legislação que não permite grandes intervenções
e, por outro, é a falta de meios que os impossibilita de agir de forma mais eficaz.
b) Diversificação das formas de avaliação
O envolvimento das estruturas intermédias na definição dos critérios, instrumentos e procedimentos, nas
formas de avaliação, diagnóstica, formativa e sumativa, é prática consolidada.
A avaliação diagnóstica é aplicada no início de cada ano letivo nas várias disciplinas e a avaliação formativa é
implementada com caráter contínuo e sistemático, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de
informação, adequados à diversidade das aprendizagens e aos contextos em que ocorrem, culminando, no final
de cada período, com uma avaliação sumativa. É efetuada nos conselhos de turma a análise e/ou reformulação,
quando os alunos são apreciados e avaliados, individual e coletivamente. Todos os procedimentos relativos à
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avaliação estão definidos no documento Princípios Modalidades e Critérios de Avaliação, sendo os critérios
inerentes à disciplina divulgados obrigatoriamente aos alunos e encarregados de educação, no início de cada
ano letivo. Observando as orientações do documento, este divide-se em duas grandes componentes: socioafetiva
e cognitivo-operatória.
Os departamentos, os grupos disciplinares e os conselhos de turma definem procedimentos
relativamente aos diferentes instrumentos, modalidades e técnicas de avaliação dos alunos (critérios de
avaliação, Informações – Prova, Exames de Equivalência à Frequência, testes e provas de avaliação e respetivos
critérios de correção; trabalhos, exposições orais, entre outros). Estes mesmos intervenientes articulam
procedimentos em grupo disciplinar e/ou departamento curricular para a elaboração de instrumentos de avaliação
e de materiais diversos para a recuperação dos alunos.
Na abordagem desta questão os alunos dos vários ciclos partilham a opinião que, por um lado, os testes
têm um peso muito elevado na avaliação final e, por outro, os trabalhos têm um peso demasiado baixo. Os
professores justificam o seu peso como adequado, tendo em conta a avaliação externa. Os alunos sugerem:
realização de mais trabalhos individuais, pares e grupo, mas menos trabalhos de casa; inserção de atividades
lúdicas, envolvendo a comunidade escolar; criação de momentos de avaliação continua, através de atividades
práticas; consideração de outras formas de aprendizagem e, ainda, a valorização do progresso dos alunos. Os
professores propõem que, atendendo a que a imaturidade é cada vez mais patente no ensino secundário, o
domínio socioafetivo apresente um peso maior na avaliação. Sugerem ainda que se desenvolvam atividades
práticas que substituam a avaliação num determinado período, em turmas de PCA, e que a avaliação intercalar
não se limite a uma avaliação qualitativa, mas, sim, a algo mais descritivo sobre o percurso do aluno e aspetos a
melhorar.
c) Envolvimento dos alunos na análise do seu progresso e no estabelecimento de metas
A escola tem já uma prática consolidada na diversificação das formas de avaliação, envolvendo os alunos
de forma direta e consistente neste processo através da sua auto e heteroavaliação. De forma a poder
operacionalizar esta estratégia, os grupos criaram grelhas próprias para este efeito que, no final de cada período,
os alunos com os seus professores preenchem e analisam.
Face a este aspeto, todos os envolvidos concordam que deve haver um maior envolvimento dos alunos
na análise do seu progresso e estabelecimento de metas, pois, assim, atingirão o sucesso escolar. Foi exposto
que alguns alunos têm objetivos traçados, outros estão a construí-los e outros, ainda, não têm qualquer objetivo
definido. Justificam esta falta de objetivos pelo meio em que os alunos se inserem e pelo contexto atual
socioeconómico, que influencia as perspetivas futuras dos alunos. Alguns alunos queixam-se da pressão dos
pais para a obtenção de bons resultados e outros apontam a pouca exigência de alguns destes. Ficou a proposta
de promover-se ações de formação que sensibilizem os alunos para o seu sucesso escolar/profissional.
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4.3. Ensino
4.3.1.

Práticas Pedagógicas

Relativamente a esta componente, o questionário que utilizamos para compilar informação teve como
referência as possíveis referentes que constam do documento orientador da Secretaria Regional de Educação
da RAM. É nosso objetivo refletir sobre os procedimentos utilizados na sala de aula, bem como aprofundar a
dinâmica da relação pedagógica do professor-aluno.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam a relação
pedagógica dos alunos EFA (Educação e Formação para Adultos) com os professores. A amostra foi constituída
por 25 indivíduos, no universo de 32, do género feminino e masculino.
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As respostas às diferentes perguntas aos questionários dos alunos EFA indiciam uma percentagem
elevada de muito satisfeitos e satisfeitos, no que concerne aos métodos de trabalho implementados pelos
professores, bem como à relação pedagógica do aluno-professor. Assim, no decurso dos dados compilados,
podemos afirmar, com algum conforto, que a organização da prática pedagógica parece estar a caminhar no
sentido do desenvolvimento do sucesso dos alunos.
Salientamos que os alunos, com uma percentagem residual, apesar de identificarem estarem pouco
satisfeitos em algumas questões dos questionários, ainda assim, não apresentaram nenhuma razão justificativa.
Com a mesma temática, apresenta-se seguidamente os resultados dos questionários dirigidos a alunos
do 3.º ciclo. A amostra foi constituída por 117 indivíduos, no universo de 155, do género feminino e masculino.
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Poderemos referir que a percentagem dos alunos identificados como satisfeitos e muito satisfeitos
revelam percentagens elevadas, o que indicia procedimentos adequados e uma relação pedagógica alunoprofessor profícua e de qualidade.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os alunos
identificam, sobretudo, que os professores deveriam promover maior participação e rotinas, o que parece indiciar
uma insuficiente cultura participativa e a necessidade de desenvolver estratégias que permitam uma maior
eficácia e eficiência, na organização e estabilidade de comportamentos em sala de aula.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários direcionados aos alunos do
secundário. A amostra foi constituída por 153 indivíduos, no universo de 163, do género feminino e masculino.
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Poderemos observar que a percentagem dos alunos identificados como satisfeitos é elevada, o que vai
ao encontro do já observado noutros níveis e modalidades. Estes resultados sugerem práticas apreciadas e
consequentemente uma boa relação pedagógica aluno-professor e, assim, todas as consequências que poderão
beneficiar na ação letiva, no que concerne ao ato de ensinar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os alunos
identificam que os professores deveriam mostrar mais iniciativa, desenvolver uma melhor relação com os alunos,
referindo ainda que alguns professores apresentam dificuldades em controlar os discentes em sala de aula, o
que pode sugerir a necessidade de repensar e utilizar estratégias de organização mais eficazes e eficientes, de
forma a maximizar o tempo potencial de aprendizagem e, naturalmente, prevenir a emergência de possíveis focos
de indisciplina.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários respondidos pelos alunos dos
Cursos Profissionais. A amostra foi constituída por 51 indivíduos, no universo de 54, do género feminino e
masculino.
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Poderemos observar que a percentagem dos alunos identificados com o nível de satisfeitos é mais
elevada, o que sugere uma relação pedagógica aluno-professor concorrente com um contexto de ensino positivo.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os alunos
identificam que os professores deveriam promover mais rotinas de organização nas aulas, definir regras positivas,
motivar para o sucesso e reconhecer, elogiando, o trabalho realizado pelos alunos em sala de aula. Daqui
podemos inferir que os alunos dos cursos profissionais apresentam especificidades próprias que devem
contextualizar a definição, por parte dos professores, de estratégias de ensino diferenciadas.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários dirigidos a professores e que
identificam a sua perceção relativa às práticas que implementam e a relação pedagógica que estabelece com os
alunos. A amostra foi constituída por 62 indivíduos, no universo de 93, do género feminino e masculino.
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Poderemos observar que os professores apresentam percentagens mais elevadas no grau de muito
satisfeitos e satisfeitos, o que sugere uma perceção muito positiva, na relação pedagógica aluno-professor. Assim
sendo, estes níveis percentuais mais densos sugerem-nos que os professores têm uma expetativa muito positiva
sobre a sua ação letiva, decorrendo daí um clima de ensino-aprendizagem saudável.
Relativamente ao nível pouco satisfeito, este deve-se sobretudo à dificuldade em dar a atenção devida a
alunos com grandes dificuldades cognitivas e/ou que manifestam grandes lacunas.
Da informação retirada do debate com reflexão escrita e relato escrito, relativamente a procedimentos,
metodologias, estratégia e atividades desenvolvidas na sala de aula, os inquiridos salientam que, de forma geral,
os professores explicam com o ritmo certo, que a escola tem feito um esforço para adquirir recursos multimédia,
que as revisões para o teste são uma prática que esclarece os alunos e que os apoios são importantes.
No entanto, alguns campos podem ser ajustados, pois relatam que:
 Nem sempre os recursos multimédia resultam e, por vezes, deixam o aluno ensonado. O que faz a
diferença é se o professor explica/ensina com paixão, pois isso desperta no aluno o desejo de aprender;
 Nas aulas, os alunos com resultados mais baixos ficam sozinhos, considerando que esta é uma atitude
discriminatória. Para evitar isto, sugerem que os estudantes com piores resultados deveriam ficar com
os que têm boas notas;
 Os alunos não estudam.
Apresentam propostas como:
 Organizar a sala de forma a permitir uma distribuição dos alunos mais equilibrada, para que os alunos
que demonstram mais facilidade apoiem os que revelam mais dificuldades;
 Aplicar metodologias mais adequadas, recorrendo à disposição da sala em U;
 Implementar formas de ensino através do jogo;
 Promover aulas mais práticas/interativas;
 Organizar intercâmbios dentro da região;
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 Facultar uma maior adequação das atividades educativas às capacidades e ritmos dos alunos;
 Direcionar, nas aulas, mais apoio aos alunos com maiores dificuldades;
 Reduzir o método expositivo e utilizar métodos mais ativos, onde haja mais interação entre alunos e
professor;
 Proporcionar a codocência nas disciplinas com mais dificuldade;
 Alterar metodologias de ensino, sempre que os alunos não percebam a matéria;
 Utilizar mais recursos multimédia na sala de aula;
 Direcionar as aulas de 90 minutos para lecionação de conteúdos e as aulas de 45 minutos para
consolidação, através de exercícios práticos;
 Não restringir a aula ao manual;
 Utilizar o PowerPoint, adequadamente.
a) Gestão articulada e contextualizada do currículo
A gestão articulada do currículo, tanto no âmbito disciplinar como no âmbito interdisciplinar, possibilita a
poupança de energia e o aproveitamento das sinergias existentes no agrupamento, evitando a repetição
desnecessária de temas e a multiplicação de esforços em torno de assuntos comuns, quer ao longo do currículo
de uma disciplina, quer nos currículos de diferentes disciplinas.
Ela promove e valoriza também um trabalho colaborativo e cooperativo entre professores, melhorando e
humanizando o clima de escola e as relações profissionais.
Verifica-se a gestão articulada e contextualizada do currículo ao nível interdepartamental e interdisciplinar no
âmbito das seguintes atividades:
 Os Departamentos Curriculares, os Grupos Disciplinares, os Conselhos de Turma, Diretor de turma
articulam procedimentos ao nível do planeamento, da implementação de estratégias de ensinoaprendizagem adequadas aos conteúdos programáticos, ao nível etário, às necessidades educativas
individuais e às aprendizagens anteriores dos alunos e ao nível da organização do trabalho de avaliação;
 Promovem interdisciplinaridade e práticas de cooperação entre os professores;
 Planificam em conjunto conteúdos e atividades, construindo materiais, e outros, e definem objetivos e
critérios, segundo os níveis e anos de escolaridade, de acordo com diretrizes/orientações dos órgãos de
gestão;
 São evidentes, no Plano Anual de Escola (PAE), momentos de abertura ao meio, bem como a
contextualização interdisciplinar e articulação do currículo a este mesmo meio. Referenciam, a título de
exemplo, os seguintes: comemoração de dias festivos (Dia de São Valentim, Natal e suas tradições);
visitas de estudo; projetos (Aquaponia, Sustentabiliza-te, Santana); atividades previstas para o Carnaval,
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que incluem um desfile com trajes elaborados nas disciplinas de EV e ET, com coreografia orientada por
docentes de Música e Educação Física, aliando as duas vertentes; jogos da comunidade, em que a
comunidade intervém em várias atividades lúdicas do âmbito da Educação Física, Música, entre outras;
atividades integradoras, dinamizadas no ensino noturno (“Como manter as tradições culturais de
Santana”, através da qual foram construídos bonecos nos espaços públicos da cidade de Santana, no
âmbito da Festa dos Compadres).
Estes indicadores são evidentes no Projeto Curricular de Escola (PCE), nos Projetos Curriculares de
Turma (PCT), nas planificações, articulações e atas de conselhos de turma e departamento. No entanto, os
professores sugerem que se introduza melhoria nesta forma de articulação.
Os alunos reivindicam maior número de visita de estudo para consolidar aprendizagens e complementar
o curriculum, “in loco”, podendo estas ser feitas articuladamente entre várias disciplinas e professores.
b) Existência de práticas experimentais/ metodologias ativas no processo ensino.
A utilização de metodologias ativas encontra-se generalizada, dentro e fora da sala de aula. Os alunos
são incentivados a fazer trabalhos de pesquisa, projetos para resolução de problemas, apresentações orais,
atividades experimentais e de utilização das tecnologias da informação e da comunicação.
Dependendo das disciplinas, as atividades experimentais e as metodologias ativas são mais viáveis e
mais comuns em disciplinas como as Ciências Naturais ou Biologia Física e Química, com laboratórios próprios,
ou Educação Física, Educação Visual, Educação Tecnológica e a Educação Musical, também com espaços
específicos.
Apesar de nem todas as disciplinas disporem de recursos que lhes permitam inovar, desenvolver práticas
experimentais e metodologias ativas de forma a motivar e cativar os alunos, os professores socorrem-se de
grande diversidade de metodologias para a lecionação dos conteúdos programáticos.
Alguns projetos são implementados e dinamizados, tendo por base estas metodologias.
Os projetos Aquaponia, Sustentabiliza-te, e Clube das ciências são alguns exemplos disto.
c) Adequação das atividades educativas às capacidades e ritmos dos alunos
A diversidade em termos de oferta formativa surge não só como forma de promover o sucesso e combater
o abandono escolar mas também na tentativa de dar resposta aos diferentes ritmos dos alunos. Deste modo, a
criação de turmas de PCA, CP e EFA adequam e adaptam conteúdos, atividades, estratégias e todo um método
de ensino ao que são as capacidades e ritmos dos alunos. No ensino regular, existem atividades de compensação
e ou apoios que prosseguem esse mesmo objetivo.
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A escola promove uma cultura inclusiva, que se evidencia nas respostas educativas a alunos com
necessidades educativas especiais e na adequação do apoio educativo às características e necessidades e
ritmos de cada aluno, através do trabalho em parceria com instituições locais e da intervenção da psicóloga.
Dos Programas Educativos Individuais (PEI) de alguns alunos com Currículo Específico Individual (CEI) constam
os Planos Individuais de Transição (PIT), tal como é definido no atual diploma relativo à Educação Especial
(Decreto Lei nº3/2008, de 7de janeiro, no seu artigo 14º).
Os Planos de Transição dizem respeito às atividades que visam preparar os alunos para a obtenção de
experiências e contactos com o mundo do trabalho, ainda durante a frequência da escola, visando prepará-los
para a vida ativa. Nessa sequência, são estabelecidos Protocolos de Colaboração com várias Empresas/
Entidades locais que aceitam cooperar e acompanhar alunos desta escola.
Uma outra forma de adaptação ao ritmo próprio de cada aluno e às suas especificidades, existente nesta
escola, corresponde à lecionação de PLNM a alunos a quem a lei preconiza um acompanhamento particular da
Língua.
Tendo em conta a informação obtida neste assunto, conclui-se que no dia a dia das aulas, nas turmas de
ensino regular, a adaptação nem sempre é possível ser tida em conta, pois os programas são muito extensos. O
professor adequa o cumprimento do programa à situação: quando está sujeito a um exame nacional sente
obrigatoriedade de o cumprir na íntegra; quando não, tem mais em consideração o ritmo dos alunos.
Sugere-se usar as novas tecnologias e atividades mais práticas com maior frequência, para, assim,
promover metodologias mais ativas na sala de aula, tendo em conta o ritmo dos alunos.
d) Adoção e utilização do manual escolar
A este respeito ficam as referências que os manuais escolares devem ser usados e encarados como um
instrumento de trabalho e que a sua utilização está condicionada à especificidade de cada disciplina. Esta
especificidade impõe-se também no que se refere a Outras Modalidades de Formação em que apenas algumas
disciplinas dispõem deste instrumento de trabalho.
4.3.2.

Monitorização e avaliação do ensino

O planeamento do processo de ensino e de aprendizagem incorpora diferentes modalidades de
avaliação, com particular relevo para a diagnóstica, a formativa e a autoavaliação.
A avaliação sumativa é expressa, no final de cada período e do ano letivo, para a qual são tidos em conta
os critérios de avaliação definidos. É notória a individualização e a monitorização dos percursos evolutivos de
cada aluno e do grupo, num plano de responsabilização dos atores envolvidos pela sua concretização e
resultados obtidos. Neste processo regulatório, as aprendizagens são periodicamente aferidas, por aluno. A
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monitorização e a avaliação da eficácia do ensino é ainda efetuada, regularmente, em reuniões de conselho de
turma ou de grupo disciplinar. Nesta linha, não só as práticas de avaliação do ensino e das aprendizagens são
generalizadas e consistentes como a monitorização interna do desenvolvimento do currículo e a sua regulação
atravessa o quotidiano do funcionamento dos grupos disciplinares.
a) Monitorização do desenvolvimento do currículo
A monitorização interna do desenvolvimento do currículo é feita com regularidade pelos delegados e
coordenadores de departamento, como documentado nas atas de conselho de grupo e mesmo de conselho
pedagógico, em que, periodicamente, é transmitido este balanço que consta do relatório de autoavaliação
trimestral. Nas situações em que surgem impedimentos ao cumprimento dos currículos na íntegra, é delineada a
forma de atuação de modo a cumprir-se. Também nos conselhos de turma de avaliação, aquando da avaliação
do PCT (no 2.º e 3.º ciclos) ou PAT (no ensino secundário), ficam registados os casos de incumprimento em
documento próprio. Para evitar a demasiada repetição de informação, estas situações não são relatadas em atas
de conselho de turma.
b) Coerência entre ensino e avaliação
Os Departamentos curriculares, os Grupos de recrutamento e os Conselhos de turma definem
procedimentos relativamente aos diferentes instrumentos, modalidades e estratégias de avaliação dos alunos
(critérios de avaliação, testes e provas de avaliação e respetivos critérios de correção; trabalhos, exposições
orais, entre outros). Definem, também, procedimentos com vista à preparação dos alunos para obtenção de bons
resultados, tanto a nível de avaliação interna como externa. Estes indicadores são evidentes nos PCT e nas atas
de conselhos de turma.
Este ano letivo, em particular, numa tentativa de melhorar resultados da avaliação externa, possibilitouse aulas de apoio em disciplinas de exame ao longo do ano e, especificamente, de preparação para exames ao
longo do mês de maio e mais intensivamente a partir do dia 7 e até 14 de junho. Deste modo, viabilizou-se o
esclarecimento de dúvidas, atividades de recuperação, resolução de exames, entre outros.
Na abordagem desta questão, de forma geral, os inquiridos entendem haver coerência entre ensino e
avaliação, no entanto, ficaram as referências que nem tudo o que é dado nas aulas surge nos testes e que em
determinadas disciplinas as questões resolvidas em sala de aula são diferentes das dos testes, os quais incluem
questões de caráter mais complexo, isto é, há alguma discrepância entre a tipologia de exercícios realizados nas
aulas e os que surgem no teste e/ou exame.
c) Monitorização e avaliação das aprendizagens e resultados de forma a adequar estratégias
Trimestralmente, é elaborado um Relatório de Avaliação donde consta uma análise das aprendizagens
e resultados por disciplina. Primeiramente, cada professor faz uma análise dos resultados das suas turmas, em
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que define as dificuldades detetadas, analisa os resultados e propõe estratégias para combater as lacunas
apontadas. Posteriormente, o delegado de grupo compila toda esta informação num documento que é analisado
em sede de conselho pedagógico e em conselho de grupo. Mensalmente, aquando das reuniões de grupo,
também é feito o acompanhamento da atividade letiva e, nestas ocasiões, verifica-se espaço de discussão e
análise de aprendizagens e sugestões de adequação de estratégias, como é visível em atas destes conselhos.
Também nas reuniões de coordenação pedagógica dos vários conselhos de turma, procede-se à avaliação dos
PAPI (no 2.º e 3.º ciclos) e dos PAT (no ensino secundário) e mesmo as reuniões da avaliação intercalar permitem
alterações e ajustes de trabalho, tendo em vista a melhoria.
A própria Equipa Multidisciplinar exerce esta função nas reuniões quinzenais que promove, no sentido
de averiguar o evoluir de cada aluno, alvo de acompanhamento, ou até mesmo no sentido de integrar alunos em
risco de insucesso e com problemas disciplinares ou falta de acompanhamento. Em termos formativos, no entanto
informais, a escola recorre à auto e heteroavaliação como estratégia de avaliação e adequação de aprendizagens.
Os professores inquiridos são de opinião que este ano letivo se nota a adequação de novas estratégias
para melhorar os resultados escolares, no entanto deve-se promover uma cultura de exigência, de trabalho e
estudo, através da responsabilização de todos os intervenientes no processo educativo. Por sua vez, os alunos
referem que os professores fazem uma análise dos resultados obtidos, quando os programas lhes permitem.
Quando os resultados são baixos, os professores, no geral, tendem a mudar de estratégias para melhorar os
resultados.
d) Existência de mecanismos de aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação
No início de cada ano letivo, os grupos de recrutamento discutem, analisam, adaptam e propõem
alterações aos critérios e instrumentos de avaliação quando consideram necessário, em função de legislação que
preveja alterações ao existente, tendo em conta o calendário escolar ou a especificidade do grupo/turma. Isto é
visível nas atas de conselho de grupo, em que este trabalho é realizado e, posteriormente, as mesmas são
aprovadas e registadas em ata de Conselho Pedagógico.
e) Existência de mecanismos de aferição da adequação das estratégias e práticas pedagógicas
No final do ano letivo, é aferida a adequação das estratégicas e práticas pedagógicas por parte de todos
os grupos disciplinares e é proposto que o coordenador de departamento apresente as devidas alterações em
sede de Conselho Pedagógico.
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4.4. Cultura organizacional
Entendendo que a cultura organizacional constitui-se como uma dimensão crítica para uma gestão da
organização Escola de qualidade, concebemos o questionário tendo como objetivo fundamental recolher e
analisar informação, de forma a compreender as seguintes componentes: trabalho em equipa, comunicação
interna e participação na tomada de decisão, como referido no documento orientador.
4.4.1.

Trabalho em equipa

a) Trabalho cooperativo entre docentes
O trabalho cooperativo nas comunidades escolares apresenta inúmeras vantagens ao nível do
desenvolvimento dos alunos, dos professores e da própria escola.
Tendo em conta o verificável, o trabalho cooperativo entre docentes assente numa diversidade de
processos

formais,

nomeadamente:

planificação

inicial;

elaboração

de

critérios

de

avaliação;

desenvolvimento/avaliação de atividades do PAE; análise dos resultados de final de período; planificação de
medidas de estratégias com vista à melhoria dos resultados; elaboração de informações – Prova; Provas de
Equivalência à frequência e respetivos critérios de classificação e correção.
4.4.2.

Comunicação interna

A Escola dispõe de um circuito eficaz de comunicação interna e externa e está claramente sintonizada
com as tecnologias de informação e comunicação. Para além do sítio da escola e da plataforma digital
Professores no Servidor, os quais se constituem como veículos privilegiados de comunicação com a comunidade
educativa, tem ainda uma página no facebook.
Relativamente a plataformas de partilha de informações e documentos, a comunidade educativa recorre
ao Googledocs e ao gmail, estando este último recurso generalizado para a comunicação entre a direção e o
pessoal docente e não docente, bem como entre as estruturas e os docentes.
A comunicação com os encarregados de educação é feita através de informações pessoais, telefónicas
e escritas, que são enviadas para casa por via dos próprios alunos, bem como por e-mail. Os docentes, para
além do horário de atendimento, disponibilizam-se para receber os encarregados de educação noutros horários.
Para toda a comunidade educativa, a página da escola contém as informações úteis, que são
permanentemente atualizadas, servindo de meio preferencial para divulgação das atividades desenvolvidas e
maior proximidade com a realidade escolar. Assim, promove-se uma cultura de abertura, de comunicação e de
diálogo na escola.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários realizados ao grupo docente que
identifica a cultura organizacional da escola. A amostra foi constituída por 62 indivíduos no universo de 93, do
género feminino e masculino.
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Poderemos observar que a percentagem dos professores identificados com o nível de satisfeitos é o mais
elevado, o que nos permite afirmar que a Escola responde com alguma eficácia às suas necessidades enquanto
organização educativa aprendente.
Quanto às razões que explicam os graus de insatisfeito e pouco satisfeito, os professores apontam o
excesso de burocracia documental, especialmente no 2.º e 3.º ciclos, a falta de cooperação entre diferentes níveis
de ensino e as poucas atividades interdisciplinares promovidas.
Regista-se pouca evidência de práticas informais de trabalho cooperativo entre docentes, em parte
assente no desfasamento do horário destes. Na elaboração dos horários, poderá proporcionar-se momentos de
tempo comum que permitam a realização de trabalho cooperativo entre eles.
4.4.3.

Participação na tomada de decisão

Todos os intervenientes no debate com reflexão escrita e relato escrito estão conscientes da importância
da participação conjunta na tomada de decisão. Os docentes sentem que, através do Conselho Pedagógico, têm
uma ação mais direta nesta função, bem como os membros da comunidade em sede de Conselho da
Comunidade Educativa. Os alunos, por seu turno, depositam confiança na Associação de Estudantes para tomar
parte nas decisões quando solicitada, pois é a porta-voz deste grupo. Mencionam, ainda, que não são ouvidos,
mas, se o fossem, contribuiriam para a resolução de problemas, também, a importância de ouvir a comunidade
nos seus anseios. Já os alunos de 3.º ciclo lamentam não ter uma participação ativa.
Foi exposto que alguns diretores de turma não têm tempo suficiente nas suas aulas para abordar
questões do interesse dos alunos e que deverá existir uma maior proximidade entre os Diretores de Turma e os
alunos, envolvendo todos e não apenas o delegado.
Dever-se-ia pensar na forma de integrar os encarregados de educação nas atividades da escola. Estes
deveriam ser mais ativos no exercício do seu papel.
4.5. Cultura relacional
O Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos de educação dos ensinos
Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M de 31 de janeiro e alterado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho, confere aos estabelecimentos de ensino a capacidade
para tomar decisões, no quadro do Projeto Educativo, que é o instrumento de construção da autonomia da Escola.
Esta visão do sistema educativo pressupõe a responsabilização dos diversos intervenientes neste
processo, particularmente, pais e encarregados de educação.
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Relação escola-pais/ encarregados de educação

O Diretor de Turma constitui o elemento privilegiado na relação da Escola com os Encarregados de
Educação, devendo este promover a realização de ações conducentes à aplicação do Projeto Educativo da
Escola, numa perspetiva de envolvimento dos encarregados de educação e de abertura à comunidade.
Por outro lado, os docentes, na sua ação educativa, deverão observar as áreas prioritárias de intervenção
do PEE, designadamente a “Fraca participação dos Pais e Encarregados de Educação.”
Deste modo, verifica-se, na nossa Escola, uma correta comunicação consubstanciada na ação dos
diretores de turma, que contactam os encarregados de educação, por diversos meios ao dispor, em todas as
situações aplicáveis e necessárias, sendo este facto evidenciado nas atas de conselhos de turma, bem como nos
mapas de registo do dossiê de turma e no relatório de avaliação trimestral, em que é realizada a avaliação da
participação dos encarregados de educação.
Relativamente ao envolvimento dos Encarregados de educação em atividades promovidas pela escola,
estas foram realizadas de acordo com o PAE, consubstanciando-se em formações sobre os temas “gestão de
conflitos” e “disciplinar com amor” e atividades de caráter lúdico, como a realização da atividade “Levada
alimentação e saúde”, da responsabilidade do clube da alimentação saudável.
No inquérito realizado aos Encarregados de Educação sobre esta temática, verifica-se que
aproximadamente ¾ dos inquiridos classificou o envolvimento dos Encarregados de Educação e/ou pais em
diferentes projetos, com 4 ou 5, considerando-se satisfeito ou muito satisfeito, como se pode constatar no gráfico
seguinte:

4.5.2.

Parcerias e recursos da comunidade envolvente

No âmbito das parcerias e recursos da comunidade envolvente, regista-se a dinamização do seminário
“Homem e sociedade” a realizar no mês de julho, em parceria com a associação Santana cidade solidária,
possibilitando a participação a cerca de 80 professores de diversas instituições de ensino da RAM.
Além desta ação, a escola mantém protocolos com empresas e instituições regionais e locais para a
realização da formação em contexto de trabalho dos cursos profissionais, a saber:, Parque Temático da Madeira,
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Hotel restaurante “O Colmo”, Residencial “O Curtado”, Hotel “Quinta do Furão”, Restaurante “Cantinho da Serra”,
Restaurante “Malta-Gira”, Restaurante “Estrela do Norte”, Restaurante “Bragados”, Câmara Municipal de
Santana, Posto Florestal de Santana, Junta de Freguesia do Arco de São Jorge, Proteção Civil da RAM,
Bombeiros Voluntários de Santana, Paulo Correia – Eletricidade, GALP Santana, Trio Publicidade, Teorias
Quotidianas, Saber Vanguardista, Style Publicidade, Jornal da Madeira, On7 Publicidade, Fomática,
Sublinha-se igualmente os protocolos envolvendo discentes com necessidades educativas especiais e
enquadrados por Planos Individuais de Transição (PIT). Foram neste âmbito celebrados protocolos com a
empresa local “Pimpinela”, a Casa da Cultura de Santana e a Escola 2.º e 3.º ciclo D. Teodósio Gouveia de S.
Jorge.
Foram ainda, neste contexto, realizadas ações de formação, esclarecimento, entre outras, em diversas
áreas, com estrita colaboração de entidades externas, a saber: Centro de Saúde de Santana; Hospital Dr. Nélio
Mendonça; CPCJ de Santana; ISAL (Instituto Superior de Administração e Línguas); Unidade Operacional de
Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências; Polícia Judiciária – Departamento de Investigação
Criminal do Funchal; Polícia de Segurança Pública de Santana; Exército – Regimento de Guarnição.
No gráfico seguinte, verifica-se que aproximadamente 39% dos inquiridos, correspondendo a 57
Encarregados de Educação, respondeu com nível 3 e que 42% (aprox. 61 Encarregados de Educação) atribuiu
o nível 4 ou 5 à questão formulada sobre os estabelecimento de parcerias e protocolos com entidades externas.

4.6. Liderança
Compreendendo que a liderança constitui-se como uma dimensão decisiva numa gestão que se pretende
de elevada qualidade, concebemos o questionário tendo como objetivo fundamental recolher e analisar
informação, sobre a liderança desenvolvida pelo conselho executivo, sustentada nas seguintes componentes:
visão estratégica e planeamento, gestão de recursos humanos, financeiros e materiais, motivação dos
profissionais, autoavaliação, responsabilização e melhoria, como identificado no documento orientador emanado
pela Secretaria Regional da Educação.
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A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam os alunos do 3.º
ciclo relativamente ao exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. A amostra foi constituída por
110 indivíduos, no universo de 155, do género feminino e masculino.
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Registamos uma percentagem razoável de alunos com o nível de satisfeito e, de menor dimensão, muito
satisfeito, o que poderá indiciar alguma satisfação e proximidade do conselho executivo com os discentes.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os alunos
referem que se deviam desenvolver mais atividades interessantes, reclamando da falta de dinamismo na
educação, sendo que consideram que a escola não lhes dá preparação para o futuro. As razões apresentadas
sugerem o desenvolvimento de atividades que envolvam a participação dos alunos e, possivelmente, a
diversificação da oferta de cursos profissionais para que os mesmos sintam que a sua formação é de facto um
elemento decisivo, no exercício consciente da sua cidadania.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam os alunos EFA,
relativamente ao exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. A amostra foi constituída por 27
indivíduos, no universo de 32, do género feminino e masculino.
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Os alunos identificam um grau muito elevado de satisfação, sendo mesmo o nível, muito satisfeito a
percentagem mais elevada. Estes valores sugerem-nos que o exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho
Executivo está a ser o mais ajustado, atestado também pela ausência de respostas dos alunos nos graus de,
muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam os alunos dos
cursos profissionais relativamente ao exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. A amostra
foi constituída por 49 indivíduos, no universo de 54, do género feminino e masculino.
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Verificamos uma percentagem mais elevada de alunos com o nível de satisfeito e em menor
percentagem, muito satisfeito, o que poderá indiciar, globalmente, alguma satisfação e proximidade do conselho
executivo.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os alunos
consideram essencialmente que o conselho executivo devia ouvi-los mais, promover a abertura de clubes para
suscitar e envolver o seu interesse pela escola.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam os alunos do
secundário relativamente ao exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. A amostra foi
constituída por 145 indivíduos, no universo de 163, do género feminino e masculino.
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Registamos uma percentagem razoável de alunos no secundário, com o nível de satisfeito e de menor
dimensão, muito satisfeito, o que poderá indicar alguma satisfação na relação do conselho executivo com os
discentes.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os alunos
referem que o conselho executivo, no exercício de liderança, devia desenvolver mais atividades promotoras de
sucesso, serem mais positivos na relação com os alunos, sendo que alguns consideram que não estão bem
representados. Poderemos inferir daqui, a necessidade de realizar ações diferenciadas que envolvam e
responsabilizem os alunos, preparando-os para o pleno exercício de cidadania de futuro.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam os encarregados
de educação relativamente ao exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. A amostra foi
constituída por 236 Indivíduos, no universo de 314, do género feminino e masculino.
Por opção estratégica não foram entregues questionários aos encarregados de educação do 2.º ciclo.
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Distribuição dos encarregados de educação por nível de ensino do seu educando
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Verificamos, globalmente, que os encarregados de educação apresentam a percentagem mais elevada
com o grau de satisfeito e, de menor dimensão, muito satisfeito, o que poderá indiciar alguma aceitação no
exercício de liderança desenvolvido pelo conselho executivo.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os
encarregados de educação referem que os recursos materiais, por vezes, não são os mais adequados para
proporcionar o conforto necessário para uma aprendizagem de excelência; deveriam ser envolvidos nos projetos,
clubes, na tomada de decisão e na reflexão crítica dos resultados; o curriculum está desfasado da realidade,
refletindo um pouco a cultura oficial de considerar o cidadão um ator pouco ou nada relevante. As razões
apresentadas conferem a necessidade de mudar as estratégias de relação e envolvimento dos encarregados de
educação com o exercício de liderança desenvolvido pelo conselho executivo.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam o pessoal não
docente relativamente ao exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. A amostra foi constituída
por 22 indivíduos, no universo de 37, do género feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que o pessoal não docente apresenta a percentagem mais elevada com o grau
de satisfeito e, em menor percentagem, muito satisfeito, o que poderá indicar aceitação no exercício de liderança
desenvolvido pelo conselho executivo.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, o pessoal
não docente refere como única razão o facto de muitas vezes receber informação que os órgãos de gestão
desconhecem. Isto poderá revelar a necessidade de uma relação mais próxima com os diferentes graus de
responsabilidade.
A informação apresentada seguidamente foi retirada dos questionários que identificam os professores
relativamente ao exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. A amostra foi constituída por 63
indivíduos, no universo de 93, do género feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que os docentes apresentam a percentagem mais elevada com o grau de
satisfeito e, de menor dimensão, muito satisfeito, o que poderá indiciar alguma concordância com o exercício de
liderança desenvolvido pelo conselho executivo.
De realçar a ausência do grau de muito insatisfeito, quando os professores fazem uma apreciação ao
exercício de liderança desenvolvido pelo Conselho Executivo. Quanto às razões que explicam os graus de muito
insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, os docentes referem que a gestão de material nem sempre é eficaz,
dado não existirem, em todas as salas, boas condições de equipamento e material; a atribuição de funções de
coordenação deveria ser rotativa; deveria haver maior adequação da oferta formativa/cursos OMF às
capacidades dos alunos e à realidade das necessidades do meio envolvente; o bom desempenho da profissão
deverá ser mais valorizada e, por fim, afirmam que o projeto educativo deveria ser atualizado de acordo com os
novos desafios socioculturais, locais, regionais, nacionais e internacionais.
4.6.1.

Visão estratégica e planeamento

Entende-se por Planeamento Estratégico o processo ou modo sistemático de gerir a mudança e de criar
o melhor futuro possível para uma determinada organização, entidade ou território. É um processo criativo para
identificar e realizar as ações mais importantes para a sustentabilidade do sistema, tendo em conta os respetivos
pontos fortes e fracos, conjugados com as ameaças e as oportunidades futuras que se lhe apresentam.
A implementação dum processo de planeamento estratégico assenta no pressuposto de que os
problemas são inúmeros e que é impossível tratá-los ao mesmo tempo com eficiência.
Neste sentido, o órgão de gestão da nossa Escola, na sua ação, procurou estabelecer prioridades e
definir objetivos a atingir e valores a promover de forma a estabelecer metas claras relativamente à missão da
escola. Assim, o Conselho Executivo:
 Organizou as atividades e ações a desenvolver, articulando o seu planeamento com as dimensões
identificadas como prioridade no Projeto Educativo;
 Promoveu a participação de toda a comunidade escolar na elaboração do Plano Anual de Escola.
 Diligenciou e promoveu ações para convidar os Pais/EE à escola;
 Garantiu horários adequados de reuniões e de atendimento, espaços para a sua realização e atividades
para a sua participação;
 Divulgou, através de vários suportes, a informação (PEE,RI,PAE, legislação, iniciativas da escola,
estratégias educativas).
 Demonstrou abertura a ideias, sugestões e reclamações dos Pais/EE e alunos através de mecanismos
apropriados;
 Envolveu os elementos da comunidade educativa na definição de plano e estratégias para a
implementação de ações de melhoria;
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 Identificou a participação dos Pais/EE e demais elementos da comunidade educativa como recurso
fundamental na procura de soluções para os problemas dos alunos e da Escola;
 Promoveu ações junto dos Pais/EE para os orientar na forma como devem/podem intervir no processo
de aprendizagem dos seus educandos.
Em síntese, a estratégia efetivamente formulada para gerir este estabelecimento de ensino, obedeceu a
critérios, de acordo com a filosofia da organização e seus valores fundamentais, observando padrões éticos e
legais, visando o sucesso educativo dos alunos e a motivação dos seus profissionais.
4.6.2.

Gestão de recursos humanos, financeiros e materiais

a) Existência e adequação dos critérios de organização e afetação dos recursos (constituição de turmas,
elaboração de horários, distribuição de serviço, distribuição do orçamento…)
A escola, nos seus documentos oficiais, define critérios, de forma a gerir eficaz e adequadamente os
seus recursos humanos, financeiros e materiais.
O PCE expõe os critérios a seguir para a formação das turmas e o RI explica as regras de prioridade
definidas para distribuição de serviço docente e identifica o responsável pela elaboração do projeto de orçamento.
Para a elaboração de horários, o Conselho Executivo nomeia uma equipa para o efeito que procede a este
serviço, seguindo as orientações legais, bem como as oriundas do Conselho Pedagógico e do Conselho
Executivo.
Sempre que se verifica necessidade de ajuste destes critérios por algum motivo, procede-se a este
trabalho. Normalmente, estes ajustes acontecem aquando da revisão do documento que lhe subjaz.
b) Promoção e adequação do desenvolvimento profissional
A direção estabelece o plano de formação e desenvolvimento das pessoas com base na negociação e consenso,
através da auscultação das estruturas intermédias, definindo prioridades.

Na sua generalidade, os órgãos de gestão da escola dão o seu contributo no sentido de promover
profissionais de qualidade. Impulsionam e contribuem para a realização de formações, mais especificamente,
Seminários que estão na base deste objetivo.
c) Existência e adequação de avaliação de desempenho
A escola segue o que está previsto na lei e, para tal, constituiu-se uma Secção de Avaliação do
desempenho docente do conselho pedagógico, que procede de acordo com o legislado.
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d) Existência de mecanismos de manutenção de equipamentos e instalações e de monitorização da
utilização dos recursos materiais
De forma a otimizar os seus recursos materiais, a escola define diretores de instalações e/ou técnicos
com horas, para o efeito, e regulamentos próprios de funcionamento dos materiais e espaços subjacentes. Assim,
cabe-lhes fazer inventários do existente e dar conhecimento e ou proceder à sua manutenção. Também os
utilizadores destes espaços e/ou equipamentos seguem o previsto de dar conhecimento sempre que se verifique
falhas ou anomalias no funcionamento destes, para que se siga o determinado no RI.
4.6.3.

Motivação dos profissionais

Na última década, tanto em Portugal como na Europa, as políticas educativas incidem no interesse em
melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos, pelo que a qualidade do trabalho dos
professores e as práticas educativas têm constituído o ponto central de reflexão dos governos membros da União
Europeia. A intenção primordial será incentivar políticas de mudança que promovam ambientes educativos
saudáveis, isto é, que vejam a escola não só como uma fonte de informação mas, sobretudo, como um local de
motivação e aprendizagem, tanto para os alunos, como para os professores.
Neste sentido, a motivação profissional ao longo da carreira será uma das chaves para enfrentar as
exigências de um novo profissionalismo:
Num contexto de trabalho, o que motiva é o desejo de conseguir a realização profissional, sustentada em
dois fatores – bem-estar e realização no trabalho – que não se prendem exclusivamente com as relações na sala
de aula, mas também com os líderes da escola e com os colegas de trabalho.
As pessoas são a organização e constituem o seu capital mais importante.
Este critério sublinha a capacidade dos gestores educativos e colaboradores cooperarem ativamente no
desenvolvimento da organização, através do diálogo, dando espaço à apresentação de linhas/sugestões para a
melhoria do desempenho.
A avaliação deve evidenciar o que a organização faz, para: planear, gerir e melhorar os recursos
humanos; identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos individuais e
organizacionais; envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades.
No caso concreto da nossa escola, verifica-se que os titulares do Órgão de Gestão promovem a
motivação e estão sempre preocupados em evitar conflitos, com disponibilidade total para atender toda a
comunidade escolar.
O Conselho Executivo valoriza e divulga o sucesso dos intervenientes, de modo a incentivar e manter o
seu envolvimento e responsabilidade. Em articulação com o Conselho Pedagógico, define critérios para a
distribuição do serviço docente, tendo em conta um melhor desempenho, apoia e divulga iniciativas de índole
formativa e cultural, propostas pelos diferentes departamentos/clubes/projetos, estabelecendo uma comunicação
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entre pessoas, departamentos e equipas, em todos os sentidos: ascendente, descendente e horizontal,
promovendo a reflexão sistemática nas diferentes estruturas da Escola, dos resultados escolares, tendo em vista
a melhoria do desempenho dos alunos.
Divulga na página da internet da Escola e na comunicação social, quando aplicável, as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos.
Identifica e utiliza igualmente os conhecimentos e as competências do pessoal não docente, por forma a
rentabilizar e melhorar a sua atuação.
Os Coordenadores de Departamento promovem o trabalho cooperativo dos professores que integram
o Departamento, na organização e utilização de materiais didáticos e dos recursos utilizados.
4.6.4.

Autoavaliação, responsabilização e melhoria

a) Coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria
A autoavaliação é feita tendo em conta os pareceres e os pontos de vista de todos os intervenientes no processo
educativo, através da análise de documentos de suporte e de registo das atividades e realizações, de relatórios
produzidos conforme previsto e da análise de inquéritos aplicados, com vista à apresentação de sugestões de
melhoria representativas do pulsar da comunidade educativa. Para esse efeito, foi criada a equipa de
autoavaliação que elaborou um plano para criar hábitos sistemáticos de autoavaliação.
Em termos de generalização e eficácia, há evidências de que a autoavaliação e autorregulação são uma
prática contínua e cada vez mais disseminada internamente. Se agora o é, em termos formais, sistemáticos e
organizados num documento, em anos anteriores, foi-o de modo mais parcelar e disperso, mas contínuo e
continuado, como se pode verificar nas atas, relatórios e outros documentos de valoração, sendo notória a
preocupação, quer em termos de órgãos de decisão, quer em termos individuais ou de estruturas intermédias,
dar resposta a pontos fracos e potenciar, aproveitar ou continuar as boas práticas detetadas.
O documento que sistematiza os resultados da autoavaliação será divulgado aos diferentes órgãos de
gestão, com o objetivo de ser encarado como fonte de discussão e reflexão para a definição e aplicação de
estratégias que conduzam a escola à qualidade desejada e exigida.
b) Envolvimento e participação da comunidade educativa na autoavaliação
Toda a Comunidade Educativa foi convidada a participar neste processo de autoavaliação quer através
de inquéritos quer através do debate e Relato escrito, promovidos pela Equipa de Autoavaliação. Pretendeu-se
fazer um ponto da situação no que dizia respeito à sua relação com a escola. Constatou-se que, de uma maneira
geral, tinham uma visão positiva dos serviços que esta prestava.

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 98 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

c) Responsabilização dos vários atores pelos objetivos e resultados alcançados
Após o trabalho de recolha e tratamento de dados, tomamos consciência da dimensão do universo
escolar deste estabelecimento de ensino. Estes dados permitem-nos identificar os aspetos fortes e fracos, bem
como as oportunidades e constrangimentos desta escola. Assim, a escola deverá sempre potenciar os pontos
fortes e minimizar ou superar os pontos fracos através das linhas de ação programadas.
Estamos convictos que haverá um esforço contínuo na procura de sinergias internas e externas que
conduzam ao atingir dos objetivos propostos no aproveitar do melhor que a escola possui, em consonância com
o envolvimento e a cooperação da comunidade, seja de forma protocolar (projetos de cooperação, protocolos de
ação/intervenção, etc.), seja de forma informal, fazendo usufruto do bom relacionamento pessoal e institucional,
para conseguir resolver obstáculos e constrangimentos que, de outro modo, se tornariam obstáculos. A
intervenção mais direta recairá sobre os intervenientes mais diretos neste sistema, ou seja, sobre os professores.
Sobre estes recairá a tarefa de definir estratégias e formas de atuação no sentido de melhorar a qualidade do
sistema educativo desta instituição de ensino.
d) Impacto da autoavaliação no planeamento, na organização e nas práticas profissionais
A Escola que temos e que servimos não se alheia da sua autoavaliação, pelo que é conhecedora dos
seus constrangimentos e dificuldades. Sabemos que ainda não atingimos a excelência. Sabemos que há
constrangimentos para os quais nos preocupamos em traçar planos de constante melhoria. Não obstante, temos
consciência que devemos considerar as dificuldades como um desafio, transformando-as em potencialidades,
procurando o sucesso dos alunos, o êxito da instituição, a realização individual dos membros da comunidade
escolar, a satisfação plena da comunidade educativa.
4.7. Projeto educativo e identidade
De acordo com o previsto na lei pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho o
“PROJETO EDUCATIVO – (…) consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus
órgãos de administração e gestão para um horizonte de quatro anos, no qual se explicitam os princípios, os
valores, as metas e as estratégias, segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa”.
A escola, enquanto instituição tem como missão prestar um serviço público. Na atualidade esta enfrenta
um grande dilema. Conciliar a afirmação da sua identidade na esfera da sua autonomia. Estas premissas deverão
estar ao serviço de uma educação de qualidade, direito que a todos assiste. O Projeto Educativo é um dos
instrumentos do exercício dessa identidade e dessa autonomia, a qual constitui não um princípio abstrato ou um
valor absoluto, mas um valor instrumental, o que significa que do reforço da autonomia das escolas tem de resultar
uma melhoria do serviço público de educação. Essa autonomia exprime-se, em primeiro lugar, na faculdade de
auto-organização da escola. Neste sentido, o Projeto Educativo configura-se como uma ferramenta que
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possibilita: a definição de objetivos; a formulação das estratégias organizacionais e educativas; as metodologias
pedagógico-didáticas da Instituição.
É um documento impulsionador para a construção de uma identidade e de uma autonomia próprias de
uma escola que se pretende ao serviço do crescimento integral dos seus alunos, futuros cidadãos competentes,
dinâmicos e responsáveis.
4.7.1.

Identidade e sentido de pertença com a escola

a) Participação dos vários atores na elaboração dos documentos estruturantes da escola
A elaboração dos documentos estruturantes da escola recebe contributos de todos os intervenientes no
processo de ensino aprendizagem. No início de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico transmite indicações
aos vários representantes, no sentido de fazer-se recolha para alteração destes mesmos documentos ou então
para fazê-los de raiz, no caso dos que são completamente refeitos anualmente.
O Regulamento Interno e o documento Princípios e Modalidades e Critérios de Avaliação são uma
compilação coerente do que os vários grupos de trabalho desenvolvem, que se vão ajustando anualmente,
consoante a necessidade de melhores práticas, introdução de nova legislação ou recomendações do órgão de
gestão.
O Projeto Curricular de Escola e o Plano Anual de Escola, apesar de serem documentos concebidos de
base ano a ano, contam, da mesma forma, com a colaboração de todos os intervenientes. Isto é visível nas atas
dos vários conselhos que, hierarquicamente, precedem ao conselho pedagógico, como departamentos
curriculares e conselhos de grupo.
Conclui-se que os vários atores intervém na elaboração destes documentos, porque se identificam com a missão
da escola.
4.7.2.

Coerência entre a realidade da escola e o que está proposto no PEE

a) Coerência entre os valores expressos no PEE e o desempenho dos atores.
A complexidade glocal da sociedade hodierna e ainda mais a dinâmica transformativa da edução
reforçam o papel decisivo da Escola, enquanto agente de transformação do Homem e, assim, da sociedade.
Neste contexto, entendendo que a Escola constitui-se como um microcosmos do macrocosmo social, então, a
Escola deverá responder proativamente aos desafios por ela impostos. Neste sentido, somos convictos que no
PEE deverão constar as várias sensibilidades de toda a comunidade, integrando e ajustando os valores e o
desempenho dos atores, sejam eles alunos, docentes ou não docentes.
A Escola, enquanto organização/entidade aprendente, deve compreender que o processo ensinoaprendizagem é dinâmico e que, naturalmente, o PEE, enquanto instrumento estratégico da organização deverá,
ele próprio, adequar-se às novas realidade de futuro, conferindo a necessidade de adequação, no que se refere
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ao desempenho dos atores que decidem o sucesso educativo, pois consideramos que a excelência do
desempenho do “capital” humano deverá ter como objetivo último a excelência do Homem.
É nosso entendimento que o PEE reflete e diferencia a identidade da organização Escola, sendo que a
sua operacionalização deverá ser o agente gerador de eficácia, no que concerne à difusão e apropriação da sua
cultura, bem como da reflexão e consolidação partilhada de uma cultura de autoavaliação, a todos os níveis de
responsabilidade e funções.
Ao analisarmos as diferentes responsabilidades e funções dos vários atores, registamos, utilizando como
exemplo os docentes, que nos seus relatórios anuais de autoavaliação revelam cuidado em referenciar a sua
ação docente, integrando os objetivos estratégicos do PEE.
b) Coerência entre as atividades desenvolvidas e os objetivos do PEE
O Plano Anual de Atividades foi elaborado de acordo com as linhas orientadoras do Projeto Educativo.
Este pretende assegurar a identidade da escola e a afirmação no meio educativo de uma escola com qualidade
e de referência, alicerçado nas finalidades e objetivos do PEE. Assim, todas as atividades planificadas regem-se
pelos mesmos objetivos, como o próprio documento refere. As atividades previstas propiciam oportunidades de
socialização de todos os intervenientes da comunidade educativa. Os projetos e as atividades contemplam, de
modo articulado, as diferentes áreas curriculares. As atividades previstas agregam, equilibradamente,
componentes disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares.
c) Articulação do PEE com outros documentos orientadores da escola – RI, PMCA, PCE
O PCE expõe claramente que tem por base o PEE, o qual serve de ponto de partida à elaboração dos
Projetos Curriculares de Turma e que o seu conteúdo é desenvolvido, cumprindo, no essencial, as orientações
estabelecidas no PEE e os princípios consignados na lei. Os restantes documentos, o RI e o PMCA, explicam a
sua origem com base na entrada em vigor do regime de autonomia e gestão das escolas, pois este trouxe a
necessidade de dotar as escolas de instrumentos legais, que permitam uma regulamentação, o mais eficaz
possível, de toda a vivência escolar. Estes são fios condutores a partir dos quais se orientará a vida da escola e
os seus intervenientes. Por um lado, o RI define-se como instrumento regulador, colocado ao dispor de todos os
elementos da Comunidade Educativa, bem como todos aqueles que recorrem à escola ou a ela acedem e, por
outro, o PMCA regulamenta todas as questões relativas à avaliação. Uma vez que o PEE é o instrumento de
construção da autonomia da escola todos eles remetem, direta e indiretamente, para esta articulação.
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Resultados

5.1. Classificações
5.1.1.

Classificações Internas/externas

5.1.2.

Comparação entre as Classificações Internas/Externas

Esta análise foi retirada do documento Análise dos Resultados Escolares da Escola Básica e Secundária
Bispo D. Manuel Ferreira Cabral realizada pela equipa do Projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência
CICS. NOVA – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL.
Os resultados totais dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário da Escola Básica e Secundária Bispo D.
Manuel Ferreira Cabral, que incluem todas as disciplinas de exame, situaram-se acima da média nacional nos 2.º
e 3.º ciclos (score “bom”), mas abaixo no ensino secundário (score “mau”). Este é o nível de ensino que causa
maior preocupação, pois, para além da média bastante abaixo da média nacional, teve uma progressão negativa
(score “em risco”), o que coloca a tendência de evolução dos resultados no score “mau”. Nos 2.º e 3.º ciclos,
apesar de as médias do período serem superiores à nacional, as progressões foram negativas (score “mau” no
2.º ciclo e “em risco” no 3.º ciclo), situando as tendências de evolução dos resultados no score “em risco” e
“satisfatório”, respetivamente.
O Ensino Secundário apresenta um padrão de resultados que se caracteriza pelo afastamento da CE à
média nacional e pelo favorecimento das CIF face às CE, superior ao verificado a nível nacional. Geografia A,
Física e Química A e Filosofia são as disciplinas que apresentam as melhores tendências de evolução dos
resultados, situadas no score “satisfatório”. Nos três casos, tal deve-se principalmente à progressão de resultados
francamente positiva (scores “bom”), pois as médias são todas inferiores às respetivas médias nacionais (score
“em risco” em Geografia A e “mau” em Física e Química e Filosofia). Com a média e progressão “em risco” e a
tendência posicionada no score “mau”, encontram-se as disciplinas de Português e Matemática Aplicada às
Ciências Sociais. História A, apesar de ter uma média próxima da média nacional (score “satisfatório”), teve uma
progressão francamente negativa (declive de -9,5, score “mau”), o que coloca a tendência também no score
“mau”. Com score “mau” de tendência surge também Biologia e Geologia, decorrente de uma média bastante
inferior à nacional (score “mau”) e de uma progressão “em risco”. A disciplina com piores resultados e que deve
ser alvo de maior preocupação é Matemática A, cujas média, progressão e tendência de evolução dos resultados
coincidem no score “mau”.
No 3.º ciclo, o padrão de resultados do período a Português manteve relativamente constante a paridade
da CE à média nacional (exceto em 2010, ligeiramente superior, e em 2011 e 2015, ligeiramente inferior),
enquanto passou da exigência relativa das CIF para uma sobrevalorização das mesmas. A média de resultados
desta disciplina foi bastante próxima da média nacional, embora ainda inferior (score “satisfatório”), mas a
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progressão negativa (score “em risco”) coloca a tendência também no score “em risco”. Em Matemática, o padrão
de resultados passou da inferioridade para a superioridade da CE à média nacional e, de novo, para a
inferioridade em 2015, mantendo a relativa paridade na diferença CIF-CE, face ao verificado a nível nacional. A
média de resultados em Matemática foi superior à nacional (score “bom”) e a progressão foi positiva de fraca
intensidade (score “satisfatório”), o que coloca a tendência de evolução dos resultados no score “bom”.
No 2.º ciclo, o padrão de resultados do período em Português passou da paridade para a inferioridade
da CE à média nacional, em 2015 (exceto em 2013, em que obteve um desvio bastante positivo) e manteve a
sobrevalorização das CIF superior ao verificado a nível nacional. Esta disciplina posiciona-se nos mesmos scores
que o total do ciclo: média de resultados superior à média nacional (score ”bom”) e progressão negativa de forte
intensidade (score “mau”), o que coloca “em risco” a tendência de evolução dos resultados. Matemática apresenta
uma média de resultados também superior à média nacional (score “bom”), mas a progressão foi negativa de
fraca intensidade (score “em risco”), o que se traduz numa tendência de evolução dos resultados “satisfatório”.
Nesta disciplina, o padrão de resultados é de superioridade da CE à média nacional e paridade na diferença CIFCE, com exceção para 2014, quando se verificou uma proximidade da CE à média nacional e favorecimento
relativo das CIF.
A análise de resultados relativos aos anos de 2010 a 2016 foi realizada internamente e está disponível em anexo.
5.2. (In)sucesso
5.2.1.

(In)sucesso interno

a) Taxas de transição por departamento
A análise de dados por departamento relativa ao quadriénio 2012/2013 a 2015/2016 encontra-se em anexo

b) Reflexão descritiva de taxas de transição/conclusão por disciplina /módulo, ano e ciclo
Ano letivo 2012/2013
No 2.º ciclo, no ano em análise, no 5.º ano, verificou-se que as disciplinas de Ciências Naturais, História
e Geografia de Portugal, Educação Física, Educação Visual e Educação Tecnológica obtiveram uma
percentagem de transição de 100%. Já as disciplinas de Inglês, Matemática e Português registaram as taxas de
transição mais baixas com 5, 3 e 2 alunos com nível inferior a 3 respetivamente, num total de 50 alunos. No 6.º
ano, as disciplinas de História e Geografia de Portugal, Educação Física, Educação Visual e Educação
Tecnológica também obtiveram níveis de sucesso correspondentes a 100%. Já as disciplinas de Matemática e
Inglês registaram os mais baixos índices de transição com 8 e 4 alunos respetivamente, com níveis inferiores a
3 num universo de 51 discentes. De forma global, destacam-se pela positiva as disciplinas de História e Geografia
de Portugal, Educação Física, Educação Visual e Educação Tecnológica e pela negativa Matemática e Inglês.
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No 3.º ciclo, as disciplinas de Educação Física, Educação Moral e Religiosa e Educação Visual obtiveram
uma percentagem de transição de 100%. No 7,º e 8.ºanos destacam-se ainda a Música, Atelier de Artes,
Educação Tecnológica e Expressão Plástica, com 100% de transição. No 9.º ano acrescentam-se, ainda, as
disciplinas de Geografia e Tecnologias de Informação e Comunicação. Em termos de taxas de transição mais
baixas salientam-se, no 7.º ano, a Ciências Físico-químicas, seguida de Matemática e de Português com 24, 20
e 14 alunos, respetivamente, com níveis inferiores a 3, de um universo de 65 discentes. No 8.º ano são as
disciplinas de Matemática, História e Português que apresentam o maior número de alunos com níveis inferiores
a 3, cerca de 26, 8 e 7 alunos respetivamente de um total de 65. No 9.º ano registam-se as disciplinas de
Matemática, Inglês e Francês com taxas de transição mais baixas, com 16, 8 e 3 alunos respetivamente, de um
universo de 52. Neste nível de ensino destacam-se, positivamente, a Educação Física, a Educação Moral e
Religiosa e Educação Visual e salienta-se negativamente, a Matemática.
No ano de 2012/13 no 10.º ano nas disciplinas de Biologia/Geologia, Educação Moral Religiosa e
Português Língua Não Materna verificou-se uma taxa de transição de 100%. Todas as outas disciplinas registam
uma taxa de transição superior a 74%. No 11.º ano os níveis de 100% de sucesso são visíveis em História e
Português Língua Não Materna. Nas restantes disciplinas apenas Economia, Filosofia e Matemática Aplicada às
Ciências Sociais revelam 67%, 78% e 79% respetivamente de taxas de transição, todas as outras estão acima
dos 80% em termos de transição. No 12.º esta situação, em termos de taxa de transição de 100%, é observável
em Geografia e Química. Nas restantes disciplinas, apenas Geologia situa-se nos 33%,todas as outras estão
acima de 70% de transição. Este nível de ensino não regista uma constante em termos de taxas de transição, e
também o facto do número de inscritos por disciplina ser variável não permite tirar conclusões objetivas.
Nas Outras Modalidades de Formação, nos cursos de Bombeiro, Técnico de Frio e Climatização e
Operador Manutenção Hoteleira, os módulos de, TIC, FQ, CMA, HSST, CS, OI, FRANC, MREMMA, MRIE e TP
obtiveram 100% de transição.
Ano letivo 2013/2014
No ano em análise, no 2.º ciclo, no 5.º ano, verificou-se que as disciplinas de Ciências Naturais, Educação
Musical, Educação Física e Educação Tecnológica obtiveram uma percentagem de transição de 100%.
Destacam-se as disciplinas de Português, Inglês e Matemática com números de transição mais baixos, com 4,3
e 2 alunos respetivamente de um total de 48. No 6.º ano, as disciplinas de Ciências Naturais, Educação Musical,
Educação Física, Educação Visual e Educação Tecnológica obtiveram 100% de taxa de transição. Por outro lado,
as disciplinas de Matemática Português e Inglês registaram os níveis de transição mais baixos, com 3,3, e 2
alunos respetivamente, de um total de 38 discentes. Analisando globalmente, neste ciclo, as disciplinas de
Ciências Naturais, Educação Moral e Religiosa, Educação Musical, Educação Física e Educação Tecnológica
atingiram 100% de sucesso. As disciplinas que registam índices mais negativos repetem-se e alternam entre o
Português, o Inglês e a Matemática.
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No 3.º ciclo, no 7.º ano, as disciplinas Educação Moral e Religiosa, Educação Tecnológica, Português
Língua Não Materna e Dança tiveram uma taxa de transição de 100%; Francês, Inglês e Geografia, por outro
lado assinalaram os índices de transição mais baixos, com 15, 12 e 12 alunos respetivamente com níveis
inferiores a 3. No 8.º ano as disciplinas de Educação Tecnológica, Educação Física, Música e Atelier de Artes,
obtiveram uma percentagem de transição de 100%. As disciplinas de Matemática, Ciências Naturais e Inglês
obtiveram os valores mais baixos em termos de taxas de transição. No 9.º. ano, nas disciplinas de História,
Educação Moral e Religiosa, Educação Física e Atelier de Artes transição foi de 100% e nas disciplinas de
Matemática e inglês os números referentes á transição são os mais baixos, ou seja 15 e 3 alunos respetivamente
de um total de 58. Analisando globalmente este ciclo, apenas a disciplina de Educação Tecnológica obteve a taxa
de sucesso de 100% no 7º e 8º ano. De forma menos positiva, destaca-se a Matemática em dois destes anos.
No 10.º ano nas disciplinas de Português, Inglês, Francês, Filosofia, Educação Física, Matemática A,
História, Matemática Aplicada as Ciências Sociais, Físico-Química A, Biologia/Geologia, Geografia, Educação
Moral Religiosa registaram 100% de taxa de transição.
No 11.º as disciplinas de, Inglês, Francês, História, Biologia/Geologia, Desenho, Geometria Descritiva
obtiveram índices de transição de 100%. Apenas Matemática Aplicada às Ciências Sociais regista 68% de
transitados, as restantes situam-se acima dos 80% de transições.
No 12.º ano nas disciplinas de Português, Aplicações Informáticas B, Educação Física, Física, Biologia e
Sociologia verificou-se uma taxa de transição de 100%. Química apresenta a taxa mais baixa, com 60% de
transitados, as restantes registam taxas acima de 80% de transições. Analisando globalmente este ciclo,
concluímos que, apenas as disciplinas de Francês e Inglês atingiram 100% de sucesso. As remanescentes
alternam as taxas de transição.
Nas Outras Modalidades de Formação, nos cursos de Operador de Manutenção Hoteleira e Restauração
Variante Pastelaria, os alunos transitaram a todos os módulos.
Ano letivo 2014/2015
No ano em análise, no 2.º ciclo, verificou-se que as disciplinas de Ciências Naturais, Educação Musical,
Educação Física, Educação Visual, Educação Moral e Religiosa e Educação Tecnológica obtiveram uma taxa de
transição de 100%. No entanto, Português, Inglês e Matemática, de forma alternada, registaram as taxas de
transição mais baixas, com um número de alunos com níveis negativos entre 2 e 5.
No 3.º ciclo, no 7.º ano, as disciplinas de Educação Visual e Música obtiveram uma percentagem de
transição de 100% e por outro lado Geografia, Inglês e Matemática denotaram os valores mais baixos em termos
de transição com 12, 10 e 10 alunos com níveis inferiores a 3, respetivamente. No 8.º ano as disciplinas de
Educação Visual e Educação Física obtiveram 100% de transição, todavia Matemática, Inglês e Português
apresentaram um maior número de alunos com níveis inferiores a 3, com 17, 17 e 11 alunos, com níveis inferiores
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a 3, respetivamente. No 9.º ano, nas disciplinas de Ciências Naturais, Geografia, Música, Educação Visual,
Educação Física, Atelier de Artes, Agricultura e Tecnologias de Infirmação e Comunicação, atingiram a
percentagem de transição de 100%. As disciplinas de Matemática, Inglês e Francês assinalaram o maior número
de níveis inferiores a 3, com 15, 5 e 5 alunos com níveis inferiores a 3, respetivamente. Em síntese, destaca-se
positivamente Educação Visual ao longo do ciclo e negativamente salienta-se Matemática e Inglês.
No 10.º ano as disciplinas de Francês e Biologia/Geologia obtiveram 100% de taxas de transição. Todas
as outras registam índices de transição superiores a 90%.
No 11.º as disciplinas de Português, Francês, Filosofia, Educação Física, História, Biologia/Geologia e
Geografia denotaram 100% de taxas de transição. Apenas MACS regista uma taxa de transição de 82%, todas
as outras estão acima de 93% no número de transitados.
No 12.º ano as disciplinas de Aplicações Informáticas B, Educação Física, História, Física e Desenho,
revelaram uma taxa de transição de 100%. Psicologia B e Inglês apresentam as taxas de transição mais baixas,
concretamente com 63% e 70 % respetivamente de alunos transitados. Todas as outras revelam taxas de
transição superiores a 88%. Analisando de forma global o ensino do secundário, observa-se que as disciplinas
de Francês e Biologia e Geologia, registaram níveis de transição na ordem dos 100%.
Nas Outras Modalidades de Formação, no curso de CRVP teve uma taxa de transição de 100% a todos
os módulos e o curso CPA obteve uma taxa de transição de 100% aos módulos de CN, CMA, HORT, FRUT, ING,
FRAN e EF.
Ano letivo 2015/2016
No ano em análise, no 2.º ciclo, verificou-se que as disciplinas de Ciências Naturais, História e Geografia
de Portugal, Educação Física, Educação Visual, Educação Moral e Religiosa e Educação Tecnológica obtiveram
uma taxa de transição de 100%, enquanto que as disciplinas de Português, Inglês e Matemática, de forma
alternada, registaram as taxas de transição mais baixas, com um número de alunos com níveis negativos entre
3 e 8.
No 3.º ciclo, no 7.º ano, as disciplinas de Educação Visual, Expressão Plástica, Expressão Dramática,
Dança e Educação Moral e Religiosa obtiveram uma percentagem de transição de 100% e por outro lado
Português, Inglês e Físico-Química denotaram os valores mais baixos em termos de transição com 8, 8 e 7 alunos
com níveis inferiores a 3, respetivamente. No 8.º ano as disciplinas de Português, Francês, História, Ciências
Naturais, TIC, Música, EMRC, Ateliê de Artes, Ferramentas Digitais Aplicadas às Artes Visuais e Educação Física
obtiveram 100% de transição, todavia Matemática, Inglês e Físico-Química apresentaram um maior número de
alunos com níveis inferiores a 3, com 13, 10 e 3 alunos, com níveis inferiores a 3, respetivamente. No 9.º ano,
nas disciplinas de Inglês, Ciências Naturais, Educação Visual, Educação Física e EMRC, atingiram a
percentagem de transição de 100%. As disciplinas de Matemática, Físico-Química e Geografia assinalaram o
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maior número de níveis inferiores a 3, com 21, 11 e 4 alunos com níveis inferiores a 3, respetivamente. Em
síntese, destaca-se positivamente Educação Visual, Educação Física e EMRC ao longo do ciclo e negativamente
salienta-se Físico-Química, Matemática e Inglês.
No 10.º ano as disciplinas de Biologia/Geologia, Educação Física, PLNM e EMRC obtiveram 100% de
taxas de transição. Todas as outras registam índices de transição superiores a 65%.
No 11.º as disciplinas de Educação Física, Biologia/Geologia e Geografia A denotaram 100% de taxas
de transição. Apenas Matemática A regista uma taxa de transição na ordem dos 74%, todas as outras estão
acima de 85% no número de transitados.
No 12.º ano as disciplinas de Inglês, Psicologia B, Aplicações Informáticas B, Educação Física, Biologia,
Física, Geologia, e Química, revelaram uma taxa de transição de 100%. Matemática A e História A apresentam
as taxas de transição mais baixas, concretamente com 83,9% e 82,4 % respetivamente de alunos transitados.
Analisando de forma global o ensino do secundário, observa-se que as disciplinas de Biologia e Geologia e
Educação Física registaram níveis de transição na ordem dos 100%.
Nas Outras Modalidades de Formação, os cursos de Mecatrónica, Restauração e Proteção Civil tiveram
uma taxa de transição de 100% a todos os módulos. Os cursos de Turismo Ambiental e Rural e Multimédia
registaram 3 alunos retidos.
De forma global, salienta-se o ano de 13/14 no 10.ºano, em que temos um maior número de disciplinas
com 100% de sucesso. Nos diferentes anos letivos, no 10.ºano e 11.ºanos, apenas Biologia/Geologia mantém
estes níveis de 100% de transição durante 3 anos.
De forma genérica, no 2.º ciclo, nos 4 anos em análise, a taxa de transição de 100% verificou-se às
disciplinas de Educação Física e Educação Tecnológica.
No 3.º ciclo, as disciplinas com 100% de transição foram diversas nos distintos anos. No entanto, a
disciplina de Educação Física é aquela que se mantem ao longo do ciclo.
Nas Outras Modalidades de Formação, bem como Percursos Curriculares Alternativos, a grande maioria
dos módulos/ disciplinas, dos últimos quatro anos, apresentam uma percentagem de transição de 100%.
b) Alunos retidos por turma, ano, ciclo

Retenção por ano/ciclo
No 2.º ciclo, nos últimos quatro anos, o 5.º ano apresentou uma percentagem de retenção variável e
baixa, 4%, 6%, 2% e 2%, sendo que 4% corresponde ao ano letivo 2012/13. No 6.º ano, a percentagem de
retenções é mais elevada do que no 5.º ano. Os dados recolhidos revelam que tende a haver uma ligeira melhoria.
Pois, a percentagem de retenções nos anos letivos 2012/13 e 2013/2014 foi de 9%, tendo diminuído em
2014/2015 para 4% e em 2015/2016 para 0%.
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No 3.º ciclo, o 7.º ano é aquele que apresentou uma maior percentagem de retenções comparativamente
com os outros anos do ciclo. Os resultados demonstram que houve uma melhoria significativa. Assim, no ano
letivo 2012/13 – a percentagem é de 24% retenções, no ano 2013/14 de 15%, no ano 2014/15 é de 10% e no
último ano foi de aproximadamente 6%. No 8.º ano, a percentagem de retenções é variável, 12% no ano escolar
2012/13 e nos anos consequentes foi de 9%, 12% e 0% respetivamente. No 9.º ano, a percentagem de retenção
foi diminuta. No ano letivo 2012/13 – 4%, no ano 2013/14 – 0%, 2014/15 – 2% e no último ano a percentagem foi
de aproximadamente 2%.
No ensino secundário, o 11.º ano é aquele que apresentou uma percentagem mais reduzida de retenções
(2012/13 e 2014/2015 – 0%, 2013/14 e 2015/2016 - 2%). Segue-se o 10.º ano, com uma percentagem variável
de 15%, 2%, 5% e 14,5%, sendo que 15% corresponde ao ano letivo 2012/13. O 12.º ano apresentou uma
percentagem de retenções elevada e variável. Assim, no ano de 2012/13 houve uma percentagem de 27% de
alunos que não concluíram, no ano seguinte 52% dos alunos não concluíram o ensino secundário, em 2014/15
21% e no último ano, a percentagem de retenção é de aproximadamente 11%.
As turmas de Outras Modalidades de Formação apresentaram 0% de percentagem de retenção.
Nos anos em análise, no 2.º ciclo, verificou-se que a percentagem de retenção ronda em média os 4%.
Assim, no ano 2012/13 – 6% dos alunos ficaram retidos; no ano 2013/14 e 2014/15 - 3% dos alunos não
transitaram de ano e no ano 2015/2016 1% doa alunos não transitaram. No global, verificou-se uma redução nas
retenções no 2.º ciclo.
No 3.º ciclo, a percentagem de retenção ronda em média os 10%. Assim, no ano 2012/13 – 14% dos
alunos não transitaram; nos anos 2013/14 e 2014/15, a percentagem de retenção foi de 9%. E no ano 2015/2016
aproximadamente 3% dos alunos não transitaram. Os dados apresentam uma redução das retenções no 3.º ciclo.
No ensino secundário, a percentagem de retenções foi mais variável. Assim, no ano 2012/13, 15% dos
alunos não transitaram; no ano 2013/14, 22% dos alunos ficaram retidos, no ano 2014/15, 10% dos alunos não
atingiram sucesso e no ano 2015/2016 9% dos alunos não transitaram. Atendendo aos últimos anos, verifica-se
uma tendência para a redução das retenções.
Nas Outras Modalidades de Formação, a percentagem de retenção foi de 0%. Nas turmas de Cursos de
Educação e Formação e PCA os alunos não ficam retidos desde que a média final da componente em causa seja
positiva, no caso do CEF ou ainda no caso do PCA os alunos podem avançar com níveis inferiores a três como
previsto no ensino regular.
No ensino EFA não se verificam retenções.
Após esta análise podemos inferir que a menor percentagem de retenções verificou-se nos cursos EFA,
nas turmas Outras Modalidades de Formação e no 2.º ciclo, mais especificamente, no 5.º ano. A maior
percentagem de retenções verifica-se no ensino secundário, no 12.º ano.
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(In) sucesso à saída

a) Alunos que ingressaram no ensino superior
Nos últimos anos, com algum orgulho, temos vindo a assistir a um número crescente de candidatos ao ensino
superior que efetivamente ficam colocados. A análise que se segue refere-se a 4 anos letivos - 2012/2013; 2013/2014,
2014/2015 e 2015/2016.
Ano: 2012/2013
O número total de candidatos da 1.ª e 2.ª fase, ao ensino superior foi de 47 alunos;
O número total de colocações no ensino superior, na 1.ª e 2.ª fases, foi de 42 alunos. Assim, 89% dos
candidatos obtiveram colocação.
Os alunos com formação, no secundário, no curso de Ciências e Tecnologias têm uma maior opção de
colocação por cursos, quando se candidatam ao ensino superior. Este curso é o que fornece mais alunos candidatos.
No ano 2012/13, foram colocados 26 alunos provenientes deste curso, com a seguinte opção de áreas de formação no
ensino superior: 15 alunos em cursos de Ciências Exatas e Aplicadas (58%); 6 alunos em cursos de Línguas e
Humanidades (23%); 5 alunos em cursos das Ciências Sociais e Económicas (19%).
Para além do curso de Ciências e Tecnologias, o curso de Línguas e Humanidades foi o que mais ofereceu
candidatos ao ensino superior, num total de 8 alunos. As áreas de colocação, no ensino superior, foram: Línguas e
Humanidades (5 alunos – 63%) e Ciências Sociais e Económicas (3 alunos – 38%).
Verificou-se que 6 alunos, foram colocados no ensino superior provenientes de formação EFA. As colocações
foram nas áreas de formação das Ciências Exatas e Aplicadas (17%) e nas Línguas e Humanidades (83%).
Ano: 2013/2014
O número total de candidatos, da 1.ª e 2.ª fases, ao ensino superior foi de 30 alunos, sendo o total de colocações
de 26 alunos. Assim, 87% dos candidatos obtiveram colocação.
No ano 2013/14, foram colocados 16 alunos provenientes do curso de Ciências e Tecnologias, com a seguinte
opção de áreas de formação no ensino superior: 10 alunos em cursos de Ciências Exatas e Aplicadas (63%); 3 alunos
em cursos de Línguas e Humanidades (19%); 2 alunos em cursos das Ciências Sociais e Económicas (13%) e 1 aluno
foi colocado num curso de Artes (6%).
Do curso de Línguas e Humanidades, tivemos um total de 7 alunos. As áreas de colocação, no ensino superior,
foram cursos de Línguas e Humanidades (6 alunos – 86%) e Cursos de Ciências Sociais e Económicas (1 aluno - 14%).
Observou-se um aluno proveniente do curso de Ciências Socioeconómicas, de uma turma de 12.º ano, que foi
colocado no ensino superior, na área das Ciências Sociais e Económicas.
Nos cursos EFA, 2 alunos obtiveram colocação no ensino superior na área de formação das Línguas e
Humanidades.
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Ano: 2014/2015
O número total de candidatos, da 1.ª e 2.ª fases, ao ensino superior foi de 56 alunos e total de colocações, foi
de 46 alunos. Assim, 82% dos candidatos obtiveram colocação.
No ano 2014/15, foram colocados 26 alunos provenientes do curso de Ciências e Tecnologias, com a seguinte
opção de áreas de formação no ensino superior: 18 alunos em cursos de Ciências Exatas e Aplicadas (69%); 3 alunos
em cursos de Línguas e Humanidades (12%); 6 alunos em cursos das Ciências Sociais e Económicas (23%) e 2 alunos
no curso de Artes (8%).
Do curso de Línguas e Humanidades, ficaram colocados 8 alunos no ensino superior em cursos de Línguas e
Humanidades (4 alunos – 50%) e Cursos de Ciências Sociais e Económicas (3 alunos – 38%).
No ano em análise, houve uma turma de 12.º ano de Artes Visuais. Assim, verificou-se que 6 alunos deste
curso ficaram colocados no ensino superior, com a seguinte distribuição nas áreas de formação: 1 aluno na área das
Ciências e Tecnologias (17%); 2 alunos na área das Línguas e Humanidades (33%) e 3 alunos na área das Artes (50%).
Apurou-se que 1 aluno proveniente do curso de Ciências Socioeconómicas, da turma de 12.º do ano letivo
transato (2013/14), que ingressou no ensino superior na área das ciências sociais e económicas.
Nos cursos EFA, 3 alunos obtiveram colocação no ensino superior na área de formação das Línguas e
Humanidades.
Ano: 2015/2016
O número total de candidatos, da 1.ª fase e 2.ª fase, ao ensino superior foi de 32 alunos e total de colocações,
foi de 30 alunos. Assim, 94% dos candidatos obtiveram colocação.
No ano 2015/16, foram colocados 14 alunos provenientes do curso de Ciências e Tecnologias, com a seguinte
opção de áreas de formação no ensino superior: 4 alunos em cursos de Ciências Exatas e Aplicadas (29%); 3 alunos
em cursos de Línguas e Humanidades (21%); 4 alunos em cursos das Ciências Sociais e Económicas (29%) e 3 alunos
em cursos da área da saúde (21%).
Do curso de Línguas e Humanidades, ficaram colocados 8 alunos no ensino superior em cursos de Línguas e
Humanidades (6 alunos – 75%) e Cursos de Ciências Sociais e Económicas (2 alunos – 25%).
Apurou-se que 2 alunos proveniente do curso de Artes Visuais, da turma de 12.º do ano letivo (2013/14), que
ingressaram no ensino superior na sua área de estudos.
Nos cursos EFA, 6 alunos obtiveram colocação no ensino superior em cursos das Ciências Sociais e
Económicas.
Após a análise aos dados referentes aos anos em estudo, podemos concluir que o número total de candidatos
ao ensino superior, dos últimos 4 anos, foi inconstante. Houve um aumento no número de candidatos, no ano letivo
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2014/2015, no entanto no ano seguinte verificou-se uma redução acentuada. A colocação no ensino superior ronda,
nos últimos anos, os 89% ainda que os resultados espelhem uma ligeira diminuição (89%, 87% e 82% e 94%).
O curso de Ciências e Tecnologias é o curso do ensino secundário que ofereça maior abrangência, não só por
ser o curso da maioria dos alunos, como também, por ser o que oferece mais possibilidade em termos de opções de
candidatura ao ensino superior. Nomeadamente, nas áreas das Ciências Exatas e Aplicadas, Línguas e Humanidades,
Ciências Sociais e Económicas e Artes. Assim, no ano letivo de 2013/14 e 2014/15 observou-se alunos deste curso,
que ingressaram, no ensino superior, nas áreas do Direito/Justiça, como, também, na área das Artes e Educação,
nomeadamente, em Arquitetura e em Psicologia, respetivamente.
O curso de Línguas e Humanidade é o mais limitado em termos de opções de candidatura ao ensino superior.
No entanto, é o 2.º curso com o maior número de alunos candidatos, ao longo dos 4 anos em análise. Os dados mostram
que os alunos deste curso obtêm colocação nas áreas de formação de Línguas e Humanidade e de Ciências Sociais e
Humanas.
Os alunos que ingressam no ensino superior, na área das Ciências Sociais, provêm maioritariamente de
Línguas e Humanidade e de Ciências e Tecnologias. Os primeiros ingressam na área do Turismo e os segundos na
área da Contabilidade/Fiscalidade/Gestão.
Da turma de Ciências Socioeconómicas, de 12.º ano, que concluiu no ano letivo de 2013/14, observamos
apenas 1 aluno que concluiu o ensino secundário e que ingressou no ensino superior.
Os alunos do curso de Artes Visuais que, em 2014/2015, concluíram o 12.º ano ingressaram no ensino superior
em diferentes áreas de formação. Assim, obtiveram colocação nas áreas das Artes, obviamente, na área das Ciências
Exatas e Aplicadas e na área das Línguas e Humanidades, mais especificamente em cursos de Comunicação.
A formação EFA tem possibilitado aos alunos do ensino secundário a conclusão do 12.º ano. Quando estes
alunos se candidatam ao ensino superior, ingressam em cursos ligados às Línguas e Humanidades e às Ciências
Sociais e Económicas.

5.3. Abandono
Os órgãos de gestão, as estruturas de gestão intermédia e/ou os docentes das várias disciplinas desenvolvem
um trabalho atento e articulado com a direção e a comissão de proteção de crianças e jovens (CPCJ), prevenindo-se,
assim da desistência e abandono escolar.
Com o aumento da escolaridade obrigatória a escola definiu e colocou em prática procedimentos que permitem
antecipar situações problemáticas com a implementação de várias medidas, das quais se podem destacar a figura do
professor que presta acompanhamento pedagógico, bem como do acompanhamento psicopedagógico proporcionado
pelos serviços de Psicologia da escola. Apesar disto, registam-se alguns casos de alunos que excedem o limite de
faltas e mesmo de abandono precoce.
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5.3.1.

Risco de abandono

Uma vez que Outras Modalidades de Formação - OMF, compreendem alunos com especificidades
diferenciadas comparativamente aos discentes do ensino regular, considerou-se adequado realizar uma análise global
do quadriénio compreendido entre 2012/2013 a 2015/2016. A tabela seguinte resume o número de cursos lecionados,
no último quadriénio, os alunos que deles fizeram parte por ciclo e as especificidades relativas a anulações, exclusões
por faltas, transferências e sucesso.

nível dos cursos

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

total

número
de cursos

nº inicial
de
alunos

nº final
de
alunos

anulações

excluídos
por faltas

transferências

% sucesso

3.º ciclo

sec

5

48

45

0

2

1

93,8%

3

2

5

69

55

9

4

1

79,7%

2

3

6

80

57

12

10

1

71,3%

1

4

5

63

55

3

3

2

87,3%

5

0

21

260

212

24

19

5

83,0%

11

9

81,5%

9%

7%

2%

Tabela 74 - Representação de alunos por cursos e taxas de anulações, exclusões e sucesso

Rendimento
100%

48

50%

quantidade

%

212

0%
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Terminaram
Não terminaram

212
48

81,5%
18,5%

Gráfico - taxas de conclusão

Tabela 75 – Taxas de conclusão

Análise: ao longo do último quadriénio, foram desenvolvidos 21 cursos de diferentes áreas e ciclos, estando
envolvidos 260 alunos. 81,5% (212 alunos) inscritos inicialmente em cada curso, finalizaram os mesmos com sucesso.
18,5% (48 alunos) não terminaram, destacando-se a anulação de matrícula e a exclusão por excesso de faltas as
causas com maior percentagem. Verifica-se que estas duas causas são mais evidentes nos cursos de nível secundário
quando comparados com os de 3.º ciclo, explicando-se, este facto por, na maioria dos casos, os alunos terem atingido
os anos de escolaridade mínima obrigatória (18 anos). Alguns alunos ao serem excluídos por excesso de faltas, foram
matriculados no ano seguinte num novo curso e estes alunos, na sua maioria, voltaram a ser excluídos pelos mesmos
motivos (os alunos tinham, em alguns casos, interesses divergentes dos escolares). A média percentual de conclusão
dos cursos foi de 83%, sendo que o ano letivo 12-13 foi o que teve melhor rendimento (94%) e o de 14-15 (71%) o
menor.
a) Alunos com absentismo por ano/ ciclo (alunos que excedem metade do limite legal de faltas), no ano letivo
2015/16:
A situação de absentismo não se verifica no 2.ºciclo.
No 3.º ciclo, no 7.ºano temos um discente nesta situação.
Na turma de PCA, são 4 os alunos que excederam metade do limite de faltas.
No ensino secundário registamos situações de absentismo a saber: 3 alunos no 10.ºano; 1 aluno no 11.ºano e
1 no 12.ºano.
Nos cursos profissionais temos um número de alunos considerável que atinge metade do limite legal de faltas
e alguns excedem-no. Estes alunos, já estavam referenciados como alunos em risco de insucesso e de abandono
escolar antes de integrarem estas turmas.
Nesta modalidade de formação todos trabalham articuladamente para evitar outros desenvolvimentos como o
abandono.
5.3.2.

Abandono e desistência

a) Alunos em situação de abandono (dentro da escolaridade obrigatória)
A situação de abandono dentro da escolaridade obrigatória não se verifica no 2.ºciclo.
No 3.ºciclo temos o caso de um discente de 7.ºano nesta situação.
No ensino secundário regular não se verificaram casos de abandono.
Nas OMF, concretamente nos cursos profissionais temos alguns casos de abandono dentro da escolaridade
obrigatória.
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No curso TAR, 5 alunos abandonaram antes de perfazerem os 18 anos. Dois deles não frequentaram desde o
início do ano letivo; 2 abandonaram no 1.º período, antes de perfazerem os 18 anos e um aluno abandonou já no 3.º
período.
No curso CPPC 1 aluno não frequentou desde o início do ano letivo.
No curso Rest/Mec observou-se 1 aluno nesta situação, que abandonou após o início das aulas.
Sempre que esta situação se regista com alunos dentro da escolaridade obrigatória, são acionados os
procedimentos legais previstos. Tanto o encarregado de educação como o Diretor de Turma como o Conselho Executivo
fazem o devido acompanhamento da situação. É transmitida a informação à CPCJ. Se estes discentes estiverem a
frequentar são-lhes aplicadas atividades de recuperação de aprendizagem por excesso de faltas. Se as realizarem, as
faltas que excedem são desconsideradas como previsto. Se não estiverem a frequentar a CPCJ de Santana inicia
procedimentos de articulação de profissionais para tentar resolver o problema.
b) Alunos em situação de abandono precoce (entre os 18 e os 24 anos)
As situações de abandono precoce dentro da faixa etária entre 18 e os 24 é verificável no ensino recorrente:
O curso EFA Secundário iniciou com 34 formandos e destes, no 1.º ano (2014/2015), 6 alunos desistiram com
idade inferior a 24.
O curso EFA B3 iniciou com 15 formandos, sendo que no 1.º ano (2014/2015), apenas 1 aluno com idade
inferior a 24 desistiu.
A turma de Formação Modular em TIC iniciou com17 formandos neste ano letivo, e destes um elemento com
idade inferior abandonou esta formação.
c) Alunos em situação de desistência (maiores de 24 anos)
Esta faixa etária existe apenas no ensino recorrente e confirma-se que o curso EFA Secundário iniciou com 34
formandos. Destes, no 1.º ano (2014/2015), desistiram 3 alunos com idade superior a 24 e no 2.º ano (2015/2016), um
aluno.
O curso EFA B3 iniciou com 15 formandos, sendo que, no 1.º ano (2014/2015) desistiram 8 alunos com idade
superior a 24, e no 2.º (2015/2016), apenas 1 desistiu.
A turma de Formação Modular em TIC iniciou com17 formandos neste ano letivo e destes, 4 com idade superior
a 24 anos desistiram.
5.4. Ambiente escolar
5.4.1.

Cumprimento de regras e disciplina

a) Ocorrências e participações desde 2010 até 2016
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Parte substancial da informação relativa às ocorrências e participações foi gentilmente cedida pelo docente,
Presidente da Comunidade Educativa, isto concretamente, no que se refere aos anos letivos compreendidos entre
2010 e 2015.
Ano letivo de 2010/2011
Ano Escolar

Ocorrências

Participações

Rapazes

Raparigas

Rapazes

Raparigas

5.º

0

0

14

0

6.º

0

0

20

0

7.º

0

0

54

15

8.º

0

0

35

3

9.º

0

0

4

0

10.º

0

0

8

3

11.º

0

0

4

2

12.º

0

0

0

0

0

0

139

23

Total

0

162

Tabela 76 – Ocorrências e participações no ano letivo 2010-2011
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Ano Escolar
Regular

Ocorrências
Rapazes
Raparigas
0
0

Participações
Rapazes
Raparigas
100
21

PCA

0

0

4

0

CEF

0

0

35

2

0

0

139

23

Profissional
0

Total

162

Tabela 77 - Ocorrências e participações no ano letivo 2010-2011

Neste ano letivo não se verificaram quaisquer ocorrências, pelo facto destas não existirem ainda. Apenas
eram consideradas as participações.
No decorrer deste ano, sentiu-se necessidade de criar um espaço que recebesse alunos, que de alguma
forma, perturbavam o funcionamento normal das aulas. Concebeu-se uma experiência piloto, em que, um grupo
de professores voluntários disponibilizou-se a estar neste espaço, receber esses alunos e orientá-los na
realização de tarefas quando simultaneamente a turma prosseguia com a aula. Deste modo, facultava-se a
aprendizagem ao grupo turma proporcionando alguma reflexão e realização de tarefas aos alunos considerados
perturbadores.
Podemos concluir que são os rapazes de 7.º e 8.º ano os maiores alvos de participações.
Ano letivo de 2011/2012
Ano Escolar

Ocorrências

Participações

Rapazes

Raparigas

Rapazes

Raparigas

5.º

0

1

0

0

6.º

14

1

1

0

7.º

102

9

33

1

8.º

11

1

11

2

9.º

11

4

24

0

10.º

3

0

1

1

11.º

1

1

1

0

12.º

1

0

0

0

143

17

71

4

Total

160

75

Tabela 78 - Ocorrências e participações no ano letivo 2011-2012
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Ano Escolar
Regular

Ocorrências
Rapazes
Raparigas
74
8

Participações
Rapazes
Raparigas
31
1

PCA

63

8

15

3

CEF

6

1

25

0

143

17

71

4

Profissional
160

Total

75

Tabela 79 - Ocorrências e participações no ano letivo 2011-2012

No ano letivo de 2011/2012 a escola concebeu o Projeto Escola Sem Indisciplina, ou seja, formalizou-se
a experiência piloto, com regulamento próprio, e consequentemente criou o documento interno denominado
ocorrências com o objetivo de diferenciar a gravidade de comportamentos e atuações. Verifica-se um número de
ocorrências muito superior às participações, e maior incidência, nos rapazes de 7.º e 8.º ano, como no ano anterior
se verificava em relação a participações.
Ano letivo de 2012/2013
Ano Escolar

Ocorrências

Participações

Rapazes

Raparigas

Rapazes

Raparigas

5.º

1

0

0

0

6.º

2

1

0

0

7.º

76

6

11

0

8.º

15

1

17

5

9.º

3

2

1

0

10.º

1

0

3

2

11.º

0

0

0

0

12.º

2

0

2

0

100

10

34

7

Total

110

41

Tabela 80 - Ocorrências e participações no ano letivo 2012-2013
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Ano Escolar
Regular
PCA
CEF
Profissional

Tipologia de ensino
Ocorrências
Participações
Rapazes
Raparigas
Rapazes
Raparigas
71
9
13
7
20
1
10
0
9
0
11
0
100

10

34

110

Total

7
41

Tabela 81 - Ocorrências e participações no ano letivo 2012-2013

Ano letivo de 2013/2014
Ano Escolar

Ocorrências

Participações

Rapazes

Raparigas

Rapazes

Raparigas

5.º

3

2

1

0

6.º

3

0

4

0

7.º

55

12

16

2

8.º

31

6

9

0

9.º

9

0

8

0

10.º

5

1

6

1

11.º

10

0

2

0

12.º

0

0

0

0

116

21

46

3

137

Total

49

Tabela 82 - Ocorrências e participações no ano letivo 2013-2014

Tipologia de ensino
Ocorrências
Ano Escolar

Participações

Rapazes

Raparigas

Rapazes

Raparigas

Regular

96

20

23

2

PCA

2

1

0

0

CEF

14

0

16

0

Profissional

4

0

7

1

116

21

46

3

Total

137

49

Tabela 83 - Ocorrências e participações no ano letivo 2013-2014
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Ano Escolar
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º

Ano letivo de 2014/2015
Ocorrências
Participações
Rapazes
Raparigas
Rapazes
Raparigas
7
0
0
0
6
0
1
0
57
0
25
0
14
3
4
3
13
5
6
0
2
0
1
1
7
1
0
1
0
0
0
0
106

9

37

115

Total

5
42

Tabela 84 - Ocorrências e participações no ano letivo 2014-2015

Tipologia de ensino
Ano Escolar
Regular

Ocorrências
Rapazes
Raparigas
63
8

Participações
Rapazes
Raparigas
13
5

PCA

33

0

20

0

CEF

1

0

2

0

Profissional

9

1

2

0

106

9

37

5

Total

115

42

Tabela 85 - Ocorrências e participações no ano letivo 2014-2015

Nos anos letivos de 2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015 manteve-se a tendência de 2011/2012, com
maior incidência de ocorrências em rapazes de 7.º e 8.ºano do ensino regular. No ano 2012/13 verificou-se uma
redução acentuada tanto de ocorrências como de participações.
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Ano letivo 2015/2016
Registos de Ocorrência

Participações disciplinares

Ano Escolar

Rapazes

Raparigas

Rapazes

Raparigas

5.ºano

5

7

8

2

6.ºano

10

12

2

3

7.ºano

24

5

17

0

8.ºano

10

0

3

0

PCA

17

5

23

8

9.ºano

12

6

3

0

10.ºano

1

1

3

1

11.ºano

0

0

1

0

12.ºano

1

0

3

0

Curso Profissional

3

0

3

0

83

36

66

14

TOTAL

119

80

Tabela - Ocorrências e participações no ano letivo 2015/2016

No ano letivo aqui representado, a escola introduziu o projeto de Escola de Sucesso (Projeto ES) que
resulta, das necessidades prementes da escola no sentido da prevenção de situações de indisciplina e da
necessidade de criar condições para que todos os alunos sem exceção possam desenvolver competências em
prol do sucesso escolar. Tem ainda como finalidade garantir a liberdade de aprender e ensinar, defendendo a
integridade ética, moral e física dos estudantes, docentes e funcionários.
Visando uniformizar procedimentos em relação às ocorrências disciplinares com alunos verificadas em
espaço de aula, nos espaços exteriores ou serviços, e respetivas medidas corretivas ou disciplinares
sancionatórias a adotar de acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, definiu-se no presente ano
letivo um conjunto de procedimentos adotar pelo pessoal docente e/ou não docente, mediante o comportamento
dos alunos. Os referidos procedimentos constam do documento Tipificação de Comportamentos / Medidas
Disciplinares, no qual se define por ciclo de ensino um limite para o número de registos de ocorrência com o
objetivo de dissuadir comportamentos, antes de aplicar qualquer medida disciplinar definida no decreto-lei supra
citado.
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b) Processos disciplinares
Os processos disciplinares são consequência da acumulação de participações disciplinares, e ao longo
dos anos letivos têm regista-se número semelhante.
Ano letivo

Processos
disciplinares

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

2

2

3

3

1

Tabela 86 – Processos disciplinares por ano letivo

c) Avaliação do comportamento dos alunos em sala de aula
A avaliação do comportamento dos alunos em sala de aula está definida e regulamentada no documento
PMCA e de acordo com a legislação que lhe está subjacente.
Foram definidos parâmetros específicos de avaliação qualitativa da turma nas várias dimensões e para
os vários ciclos. Isto no que diz respeito à avaliação geral da turma, que tem em conta o número de registos de
ocorrência e ou participações disciplinares; o seguir as orientações dos professores, o respeito para com os
membros da comunidade educativa; a lealdade para com os professores e o zelo pelas instalações e ou espaços
da escola. No que se refere ao comportamento individual de cada aluno, de forma quantitativa, esta avaliação
está também prevista no documento orientador da avaliação e consequentemente nos critérios de avaliação de
cada disciplina no domínio socioafetivo. Para além disto, a escola dispõe também de um documento intitulado
Tipificação de Comportamentos / Medidas Disciplinares Visando uniformizar procedimentos em relação às
ocorrências disciplinares com alunos verificadas em espaço de aula, nos espaços exteriores ou serviços, e
respetivas medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias a adotar de acordo com o Decreto Legislativo
Regional n.º 21/2013/M. Este documento é do conhecimento geral, encontra-se na plataforma digital da escola e
está também afixada em várias salas, de modo a que os alunos estejam constantemente confrontados com a
informação relativa a comportamentos de gravidade diversa e atuações de acordo.
d) Pontualidade/assiduidade (atrasos, faltas)
O Regulamento Interno da escola esclarece que o dever de frequência da escolaridade obrigatória implica
que os alunos sejam responsáveis pelo cumprimento do dever de pontualidade e a assiduidade previstos no
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M de 25 de junho. Consequentemente, expõe o tempo de tolerância
existente, as faltas e a sua natureza (presença e ou equiparadas por falta de material indispensável à realização
da aula) e toda a informação relativa a procedimentos para a justificação de faltas ou faltas injustificadas.
Para além desta regulamentação, a escola também integrou estes dois deveres como critérios de
avaliação integrados no domínio socioafetivo na avaliação quantitativa individual de cada aluno e de cada
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disciplina. De forma qualitativa, e de caráter geral, a assiduidade de cada turma, está regularizada nos parâmetros
específicos de avaliação qualitativa da turma nas várias dimensões e para os vários ciclos.
e) Cumprimento de tarefas por parte dos alunos (trabalhos para casa, trabalhos de grupo, relatórios…)
O documento interno PMCA regulamenta todo o trabalho dos alunos que pode ser avaliado
quantitativamente como trabalho individual, pares ou grupo, da mesma forma que define o espaço da sua
execução. No que diz respeito a trabalhos de grupo ou pares no, 2.º e 3.º ciclos é de realização obrigatória na
sala de aula sob supervisão do professor. Está também determinado que nas semanas de realização de testes
deve haver bom senso no envio de trabalhos de casa para deste modo não sobrecarregar os alunos em épocas
de estudo mais intensas. No que se refere a este último, trabalho de casa, a sua avaliação pode também recair
sobre o domínio socioafetivo se avaliado enquanto empenho. Tendo em conta que esta tipologia de trabalhos
está regulamentada e é verificada, quando não é cumprida pelos alunos reflete-se negativamente em termos de
avaliação. A tipologia e quantificação de trabalhos diverge de disciplina para disciplina, bem como o número de
trabalhos a realizar.
5.4.2.

Relação entre atores escolares

Entendemos que as relações estabelecidas entre os atores escolares constituem o foco central da
dinâmica do processo pedagógico, sendo inegável que a sua complexidade interativa constitui-se como decisiva,
na promoção e desenvolvimento do sucesso escolar e disciplinar. Estas relações são configuradas pelo conceito
de relação de poder, a partir do qual desdobram-se outras tantas questões referentes ao poder e violência
simbólicas, punição e ameaças verbais, predição e expectativa do comportamento do outro, legitimação do poder.
Quando diante da emergência da necessidade em refletir, pessoal e coletivamente, questões tangentes ao
processo social de construção da realidade educacional, explorada pela problemática das relações culturais de
poder, na Escola, sentimos que o universo escolar emerge de uma variedade dinâmica de relações entre os
vários atores. Assim, orientando o nosso foco aos diferentes graus de satisfação, nas diversas dimensões das
relações estabelecidas entre os participantes, no espaço escolar verificamos que os alunos EFA são os indivíduos
que percecionam graus mais elevados de satisfação.
Ao analisarmos e refletirmos, transversalmente, sobre a multiplicidade de relações referidas nas várias
questões colocadas nos questionários, possibilitando a identificação do grau de satisfação dos vários atores
escolares, a saber: alunos, docentes, pessoal não docente e encarregados de educação, verificamos que os
mesmos situam, globalmente, o grau satisfatório, como o nível percentualmente mais elevado, o que poderá
indiciar uma complexidade relacional positiva e assim, influenciar recursivamente toda a dinâmica educativa
proporcionadora de sucesso. Ao refletir sobre as razões que justificam, algumas das questões em aberto dos
questionários, concretamente às relações, pessoal não docente e alunos, os últimos referem alguma rispidez,
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reprovação e tentativa impositiva de comportamentos por parte dos funcionários, contrária às suas expetativas
observando-se algum desconforto e insatisfação.
5.5. Grau de satisfação
Refletir sobre o grau de satisfação dos vários atores que intervém direta ou indiretamente no processo
educativo torna-se relevante, pois só assim poderemos construir uma ideia substantiva sobre a qualidade que a
escola oferece a toda a comunidade educativa. Neste contexto, concebemos o questionário tendo como objetivo
fundamental recolher e analisar informação, sobre a dimensão, grau de satisfação, observando 3 componentes
a saber: prestação e funcionamento dos serviços, qualidade do processo de ensino-aprendizagem e, segurança
e ambiente escolar, como identificado no documento orientador emanado pela Secretaria Regional da Educação
da RAM.
A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam os alunos do 3º
ciclo relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 118 indivíduos no universo de 155, do
género feminino e masculino.

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 123 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

Página 124 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

Página 125 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

Verificamos, globalmente, que os alunos do 3º ciclo apresentam a percentagem mais elevada com o grau
de, satisfeito e de menor dimensão, muito satisfeito, o que poderá indiciar um relativo grau de satisfação com a
prestação e funcionamento dos serviços, processo de aprendizagem, segurança e ambiente escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, de realçar a
maior percentagem do grau, pouco satisfeito. Os alunos referem insatisfação sobretudo com a comida da cantina;
falta de internet, no centro de recursos e a qualidade dos sofás no bar da escola; colocam em duvidam a
competência de alguns professores; ausência de atividades nos intervalos; casas de banho sujas, balneários e
mesas nas salas de aula; reclamando ainda de alguns alunos que fazem bullying.
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A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam os alunos dos
cursos profissionais relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 49 indivíduos no universo
de 54, do género feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que os alunos dos cursos profissionais apresentam a percentagem mais
elevada com o grau de, satisfeito e de menor percentagem, muito satisfeito, o que podemos inferir um relativo
grau de satisfação com a prestação e funcionamento dos serviços, processo de aprendizagem e segurança e,
ambiente escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, de realçar a
menor percentagem do grau, insatisfeito. Os alunos referem insatisfação sobretudo com a comida da cantina,
falta de internet e a pouca variedade de comida no bar; melhoria das instalações, equipamentos e materiais
escolares; funcionamento do bar e cantina durante todo o horário letivo; equipamentos informáticos degradados;
funcionamento da biblioteca melhorado e com uma funcionária amável; melhorar e renovar os serviços e
instalações da escola, sobretudo as salas de aula; acesso à net mais rápido; possibilidade de usar o telemóvel
nas salas de aula para desenvolver conteúdos e matéria pedida pelo professor; menor número de aulas para
poder estudar mais; maior número de camionetas para transporte, pois alguns referem que fazem o percurso em
pé.
A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam os alunos EFA
relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 26 indivíduos no universo de 38, do género
feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que os alunos EFA apresentam a percentagem mais elevada com o grau de,
muito satisfeito, enquanto o grau, satisfeito, está ligeiramente abaixo, o que poderá indiciar um grau de satisfação
muito elevado, no que se refere ao funcionamento dos serviços, processo de aprendizagem e segurança e
ambiente escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, verificamse sobretudo em duas questões relacionadas com os equipamentos, instalações e materiais e com o
funcionamento dos serviços da escola. Os alunos reclamam da dificuldade de acesso à net, quando da realização
de trabalhos bem como em contexto da disciplina de TIC.
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A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam os alunos do
secundário relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 152 indivíduos no universo de 163,
do género feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que os alunos do secundário apresentam a percentagem mais elevada com o
grau de, satisfeito e de menor percentagem, muito satisfeito, o que poderá indiciar um relativo grau de satisfação
com a prestação e funcionamento dos serviços, processo de aprendizagem e segurança e ambiente escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, de realçar,
comparativamente aos 3 graus, a maior percentagem é, pouco satisfeito.
Os alunos referem insatisfação sobretudo com: alguns conteúdos que são dados nas aulas são muito
difíceis; afirmam que alguns conteúdos dados são desnecessários e a comida da cantina não é confecionada
com a qualidade recomendada, utilizando por vezes excesso ou ausência de sal; alguns pavilhões da escola
estão mal tratados inclusive o pavilhão desportivo, no qual entra água quando chove; a escola deveria estabelecer
mais metas escolares para que os alunos tenham melhores resultados, devendo promover explicações para
garantir o sucesso dos alunos; referem ainda problemas com os microscópicos, desfocam.
A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam os encarregados
de educação relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 242 indivíduos no universo de
314, do género feminino e masculino.
Por opção estratégica não foram entregues questionários aos encarregados de educação do 2.º ciclo.
Distribuição dos encarregados de educação por nível de ensino do seu educando
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Verificamos, globalmente, que os encarregados de educação apresentam a percentagem mais elevada
com o grau de, satisfeito e de menor percentagem, muito satisfeito, o que poderá indiciar um relativo grau de
satisfação com a prestação e funcionamento dos serviços, processo de aprendizagem e segurança e ambiente
escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, de realçar,
comparativamente aos 3 graus, a maior percentagem é, pouco satisfeito. Os encarregados de educação referem
insatisfação sobretudo porque: o mobiliário de algumas salas apresentam falta de manutenção, espaço exteriores
pouco cuidados, acesso entre pavilhões, escadas, pouca qualidade e diversidade de produtos no bar dos alunos,
biblioteca pouco dinamizada; alguns pavilhões da escola estão mal tratados inclusive o pavilhão desportivo,
quando chove entra água e os alunos podem cair e magoar-se; devia existir aquecedores nos pavilhões, maior
segurança da escola, limpeza nas casas de banho e maior velocidade na internet; algumas infraestruturas da
escola são antigas; reclamando ainda que o sistema de ensino não está preparado para esta nova geração de
alunos! Continua e debitar conhecimentos, corta a criatividade e não estimula a autonomia.
A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam os professores
relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 62 indivíduos no universo de 93, do género
feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que os professores apresentam a percentagem mais elevada com o grau de,
satisfeito e comparativamente de percentagem menor, muito satisfeito, o que poderá aferir um razoável grau de
satisfação com a prestação e funcionamento dos serviços, processo de aprendizagem e segurança e ambiente
escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, de realçar,
comparativamente aos 3 graus, a maior percentagem é, pouco satisfeito, sendo o muito insatisfeito de valor
residual ou inexistente em alguns questões suscitadas. Os docentes referem insatisfação sobretudo porque:
consideram que o bar dos professores tem pouca variedade de comida, portanto deveria estar mais equipado
com variedade de alimentos; a realização profissional subsiste um sentimento de frustração devido à não
valorização da carreira; não terem a possibilidade de interação com os encarregados de educação; os materiais
e das instalações desportivas, que consideram não serem as melhores, e como tal, carecerem de melhorias;
Instabilidade profissional, decorrente de estar em situação de contrato a termo há um número significativo de
anos, bem como, as injustiças que se verificam aquando dos concursos para vinculação; insuficiência de material
didático para lecionar as aulas; sucessivas políticas educativas, desde 2006 têm contribuído para retirar a
autoridade ao professor. Não existe reconhecimento da profissão devido a múltiplas variáveis, mas sobretudo
pela imagem que a tutela (MEC) transmitiu à opinião pública; serviços disponibilizados poderiam estar melhor
organizados para responder às necessidades de quem os procura.
A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam o pessoal não
docente (administrativo) relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 10 indivíduos no
universo de 15 do género feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que o pessoal não docente (administrativo) apresentam uma percentagem
mais elevada com o grau de, satisfeito e comparativamente, muito satisfeito, de menor percentagem o que poderá
indicar um razoável grau de satisfação com a prestação e funcionamento dos serviços, processo de
aprendizagem e segurança e ambiente escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, de realçar,
comparativamente aos 3 graus, a maior percentagem é, pouco satisfeito. Os funcionários referem insatisfação
sobretudo com o ambiente de trabalho, considerando-o muito fechado, afirmando que o atendimento é
insatisfatório. Refletindo sobre o questionário verificamos que o pessoal não docente, mais concretamente o
pessoal administrativo, revela um grau, muito insatisfeito, com a pergunta 5, que questiona se os funcionários
recebem formação para desenvolver, com qualidade, trabalho em equipa. Podemos inferir assim a necessidade
de desenvolver-se seminários, ações de formação, sessões de esclarecimento ou outras, com o objetivo de
incrementar o trabalho colaborativo e assim, potenciar a dinâmica de grupo.
Observa-se ainda, que a relação dos alunos e os encarregados de educação com o pessoal não docente
(administrativo) revela um grau insatisfação elevado o que poderá indiciar a necessidade de realizar atividades
conjuntas, com o objetivo de promover e fortalecer as relações intra e interpessoais.
A informação apresentada seguidamente, foi retirada dos questionários que identificam o pessoal não
docentes – assistentes operacionais, relativamente ao nível de satisfação. A amostra foi constituída por 22
indivíduos no universo de 22, do género feminino e masculino.
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Verificamos, globalmente, que o pessoal não docente (assistentes operacionais) apresentam uma
percentagem mais elevada com o grau de, satisfeito e comparativamente, muito satisfeito, ligeiramente mais
baixa percentagem o que poderá indicar um bom grau de satisfação com a prestação e funcionamento dos
serviços, processo de aprendizagem e segurança e ambiente escolar.
Quanto às razões que explicam os graus de muito insatisfeito, insatisfeito e pouco satisfeito, de realçar,
comparativamente aos 3 graus, a maior percentagem é, pouco satisfeito. Os funcionários referem insatisfação
sobretudo quando a informação é reduzida, não se sentido respeitados em relação aos colegas. Refletindo sobre
o questionário verificamos que o pessoal não docente revela um grau de muito insatisfeito, com a pergunta 5,
questionando os funcionários se recebem formação para desenvolver com qualidade trabalho em equipa.
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Podemos inferir daqui, a necessidade de se desenvolver ações de formação, sessões de esclarecimento
ou outras, com o objetivo de incrementar o trabalho colaborativo.
5.5.1.

Prestação e funcionamento dos serviços

Relativamente ao grau de satisfação dos vários atores da comunidade educativa, no que concerne à
prestação e funcionamento dos serviços da Escola, somos convictos que a qualidade com que são efetivamente
prestados irá proporcionar um contexto facilitador de sucesso escolar, decorrente de um bom clima organizacional
da Escola Assim, ao analisar a informação veiculada nos questionários, aplicados aos alunos, docentes, não
docentes e encarregados de educação, constatamos que as principais razões de crítica são, resumidamente: o
funcionamento e dinamização da biblioteca; a qualidade de confeção dos alimentos da cantina; e o funcionamento
e a diversidade de alimentos do bar da Escola. Assim, para que os graus de satisfação aumentem, terá de
equaciona-se mudanças na organização que reforcem alterações de funcionamento dos respetivos serviços.
5.5.2.

Qualidade do processo de ensino/aprendizagem

Não tenhamos duvidas, que o processo de ensino-aprendizagem deverá constituir-se como o atractor
principal, de toda a ação educativa por parte de todos os agentes que gravitam em redor deste processo tão
desafiador, porque profundamente complexo. No decurso da análise dos resultados encontrados nos
questionários, sobretudo os aplicados aos alunos e professores verificamos informação que nos possibilita
afirmar, ainda que de forma parcimoniosa, que a qualidade do processo de ensino-aprendizagem está, no que
consideramos fundamental, assegurada.
5.5.3.

Segurança e ambiente escolar

Entendendo que a segurança e um ambiente escolar saudável, de e com qualidade, contribuem
objetivamente para um bom desempenho escolar dos alunos e a otimização do exercício didático-pedagógico por
parte dos professores, não poderíamos deixar de registar o sentimento de segurança, considerando o grau, muito
satisfatório, registado nos questionários. Verificamos que das questões analisadas, na globalidade dos
questionários, os mesmo revelaram um grau, definido como, satisfatório, o nível percentualmente mais elevado.
Realçamos ainda, que de todos os questionários aplicados aos diferentes grupos alvo, os alunos EFA, são os
indivíduos com as percentagens mais elevadas, caracterizando-se, nas várias questões, quase exclusivamente
pelos níveis satisfatório e muito satisfatório.
5.6. Reconhecimento social
O sistema educativo tem, globalmente, uma imagem pública pouco favorável, decorrente de uma
avaliação mediática, genérica, descontextualizada, produzida a partir de uma análise comparativa de resultados,
incidentes e acontecimentos que desvirtuam a realidade sociocultural onde a Escola está edificada. No entanto,
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em diversos estudos de opinião verifica-se que as pessoas formulam uma ideia muito positiva acerca da sua
Escola, observando, isso sim, algumas reservas relativamente ao sistema educativo. Assim, se concordamos que
Escola desempenha um papel essencial na construção de cidadãos consciente e participativos, então todos nós,
agentes educativos, encarregados de educação, pais e outros elementos que cooperam indiretamente no
espectro mais alargado do que consideramos educação e formação, teremos de pensar e colaborar para que o
reconhecimento social seja condizente com o grau de importância que comumente se atribui à Escola. Sendo
que, só podemos atingir esse objetivo, se todos nós estivermos engajados em entender e realizar um trabalho de
qualidade, a todos os níveis de responsabilidade e função.
5.6.1.

Atratividade

A Escola ao situar-se no contexto rural da freguesia de Santana, concelho de Santana, Madeira,
transporta naturalmente algumas limitações, que nós entendemos como desafios e que podem explicar
objetivamente, um menor grau de atratividade se comparámos com outras Escola situadas em meio urbano. No
entanto, verifica-se que alguns alunos, embora em número relativamente reduzido, 4 alunos do 2º ciclo e 10 do
3º ciclo, apesar de habitarem, geograficamente, mais próximos de outras Escolas ainda assim, preferem
frequentar a Escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral. Isto verifica-se sobretudo no 2º e 3ºciclos, preterindo as
Escolas situadas, na freguesia de São Jorge, concelho de Santana e na freguesia do Porto da Cruz, concelho de
Machico. Registamos ainda que forma transferidos para a nossa Escola 7 alunos do 2º ciclo, 5 do 3º ciclo e 3 do
secundário.
Muito provavelmente, se a oferta educativa aumentar e, porque a dispersão geográfica é relativamente
grande, de acordo com a perceção de uma região como é a ilha da Madeira, os horários dos transportes públicos
o permitirem poderemos verificar um aumento do grau de preferência pela nossa Escola. Acreditamos, que só
assim e acopladamente, poderá sentir-se um impacto positivo, na dinâmica da atratividade.
5.6.2.

Imagem pública

Relativamente a esta componente diríamos que a comunidade onde está inserida a Escola tem uma boa
imagem. Verificamos, sobretudo em ex-alunos que sendo atualmente, encarregados de educação ao inscreverem
os seus educando na Escola, veiculam uma imagem pública positiva. A perceção geral da comunidade é de que,
a Escola é ainda a organização que transmite maior confiança, competência e segurança.
Entendendo a importância que a divulgação de projetos, ações e atividades desenvolvidas pela Escola
conferem à sua imagem pública, é editada anualmente uma revista denominada “Ideias Vivas” onde se publicita
e reflete sobre os eventos mais significativos do ano letivo respetivo. A próxima revista será a 14ª edição.
Apesar da Escola desenvolver parcerias com outras instituições, públicas e privadas, e acreditarmos que
com essa estratégia estamos a valorizar a imagem pública da Escola, admitimos, no entanto que poderemos,
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acrescentar ainda mais valor, se formos mais substantivos na divulgação dos projetos e participações promovidas
por toda a comunidade educativa.
5.6.3.

Impacto na comunidade

Não tenhamos duvidas que a escola empenha-se para que o nível educativo e formativo da comunidade
melhor, empiricamente, poderemos facilmente verificar essa influência se nós refletirmos sobre o histórico do
nível de educação, ao realizar uma breve análise do trajeto que medeia a implantação da escola e a atualidade.
Em conformidade com o referenciado anteriormente, a escola revela-se como uma instituição de desenvolvimento
e promoção de cidadania preparando os alunos para o exercício pleno nas várias dimensões que constituem a
sua, nossa humanidade. Os próprios questionários realizados aos encarregados de educação revelam um
elevado grau de satisfação relativamente ao impacto da escola na comunidade.
A escola desenvolve um projeto de solidariedade social designado de “Voluntariado” tendo como objetivo
fundamental, recolher, processar e distribuir bens materiais pelas pessoas mais necessitadas, preferencialmente
no concelho de Santana, Salientamos ainda, o desenvolvimento de diversas atividades realizadas pela equipa
multidisciplinar com o objetivo de desenvolver uma maior conscientização social, realçamos o projeto de defesa
dos animais.

VI.

Resultados finais da autoavaliação

6.1. Pontos fortes
a) Recursos
 Estabilidade do corpo docente e não docente;
 Dimensão das turmas;
 Variedade de clubes e projetos;
 A Oferta formativa diversificada no que diz respeito às opções artísticas;
 Organização dos horários do secundário;
 Acompanhamento prestado pela Equipa Multidisciplinar através do Acompanhamento Pedagógico;
 Medidas para preparação para os exames nacionais;
 Regulamentação das questões de avaliação;
 Existência de um pavilhão gimnodesportivo e de uma piscina;
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b) Processos
 Oferta educativa/ formativa diversificada.
 As ações de formação são variadas e pertinentes;
 No ensino secundário, os horários estão bem distribuídos e os apoios são considerados muito úteis.
 Os docentes, de forma geral, planificam e definem objetivos e critérios segundo os níveis e anos de
escolaridade, de acordo com os documentos orientadores da Escola;
 Articulação da Escola com a CPCJ de Santana.
c) Resultados
 Taxas de transição de 100% em algumas disciplinas: CN, EM, EF,EV, EVT, ET e HGP.
 Taxas de transição de 100% no secundário nos OMF e EFA;
 Taxas elevadas dos alunos que ingressam no ensino superior;
 Relação entre atores pessoal docente e não docente;
 Sentimento de segurança, em contexto escolar, elevado;
 Reduzido número de processos disciplinares;
 Grau de satisfação dos vários elementos que constituem a comunidade educativa globalmente elevado.
6.2. Áreas de melhoria
a) Recursos
 Dinamização dos intervalos;
 Dinamização da biblioteca;
 Atitude do pessoal não docente responsáveis pela biblioteca, cantina;
 Horários de funcionamento dos serviços ASE e bar dos alunos;
 Pouca variedade/qualidade de produtos nos bares;
 Pouca supervisão dos alunos feita por professores durante o lanche e o almoço;
 Otimizar o funcionamento da Oficina de Trabalho e da Sala de Recursos;
 Funcionamento, atualização e manutenção do equipamento informático e dos vários laboratórios;
 Degradação das infraestruturas, equipamentos e materiais;
 Material básico de higiene (das casas de banho dos alunos);
b) Processos
 A oferta educativa e formativa no ensino secundário;
 A orientação profissional e vocacional;
 Adequação das atividades educativas às capacidades e ritmos dos alunos;
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 Melhorar a assiduidade aos apoios;
 Articulação com entidades externas para acompanhamento da CPCJ;
 Participação dos encarregados de educação;
 Envolvimento dos alunos na análise do seu progresso e no estabelecimento de metas;
 Instrumentos de aferição da adequação das estratégias e práticas pedagógicas;
 Metodologias experimentais/ativas;
 Trabalho cooperativo e colaborativo;
 Trabalho inter e intradisciplinar,
 Participação dos diferentes atores escolares na tomada de decisão;
 Envolvimento dos encarregados de educação em projetos conjuntos com a escola;
 Parcerias com o a comunidade envolvente.
c) Resultados
 Resultados escolares dos alunos do secundário;
 Desvio entre avaliação interna e avaliação externa;
 Taxas de retenção elevadas, especialmente no secundário;
 Taxas de retenção de algumas disciplinas;
 Risco de abandono e desistência;
 Elevado número de ocorrências em especial no 3.º ciclo, mais concretamente no 7.º e 8.º anos;
 Relação entre os atores, sobretudo entre os alunos-funcionários;
 Relação escola com os pais e ou encarregados de educação;
 Análise da avaliação externa;
 Desenvolvimento de instrumentos que nos permitam compilar informação sobre o (in)sucesso à saída
(mercado de trabalho, …);
 Promoção da imagem pública da escola;
 Desenvolvimento de projetos com impacto na comunidade (solidários, …)
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Anexo 1 - Plano Anual de autoavaliação

Referencial para recolha de informação no eixo dos recursos
Dimensão

Componentes

Dimensão e distribuição

Alunos
Características
sociodemográficas e
económicas

Possíveis referentes
 Alunos matriculados e em
frequência;
 Distribuição por ano de
escolaridade e curso
frequentado.
 Idade;
 Género;
 Freguesia de residência;
 Nacionalidade;
 Alunos com NEE;
 Escalão ASE.

Características dos agregados
familiares

 Tipo de famílias;
 Grau de parentesco;
 Número de descendentes em
idade escolar.

Características
socioeconómicas

 Nacionalidade;
 Níveis de escolaridade;
 Situação profissional;
 Grupos profissionais.

Encarregados
de Educação

Dimensão e distribuição do
corpo docente

 Docentes por grupo disciplinar,
por níveis e graus ensino e por
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Fontes

Cronograma

Plataforma Place;
Inquéritos.

novembro
dezembro de 2015

Inquéritos;
Caraterização da turma;
Diretores de turma;
Coordenadores de ciclo;
Coordenador de Outras Modalidades
de Formação.

novembro
dezembro de 2015

Inquéritos;
Caraterização da turma;
Diretores de turma;
Coordenadores de ciclo;
Coordenador de Outras Modalidades
de Formação.
Inquéritos;
Caraterização da turma;
Diretores de turma;
Coordenadores de ciclo;
Coordenador de Outras Modalidades
de Formação.
Mapas de pessoal dos serviços
administrativos;
Conselho executivo;

novembro
dezembro de 2015

novembro
dezembro de 2015
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regime de ensino
(diurno/noturno).

Docentes

Características
sociodemográficas

 Idade;
 Género.

Formação

 Formação inicial;
 Outras habilitações;
 Formação continua.

Situação profissional

 Tipo de vínculo (QE, QZ, QV, C)
 N.º de anos de serviço docente;
 N.º de anos na escola;
 Classificação de desempenho.

Dimensão e distribuição

 Trabalhadores por tipo de
carreira;

Características
sociodemográficas

 Idade;
 Género.

Formação

 Habilitações;
 Área de formação;
 Formação profissional.

Não docentes

Experiência

Inquéritos.

novembro
dezembro de 2015

Mapas de pessoal dos serviços
administrativos;
Conselho executivo;
Inquéritos.

novembro
dezembro de 2015

 Tipo de vínculo;
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 N.º de anos na escola;
 Classificação de desempenho.
Financiamento

Infraestruturas

Orçamento

 Orçamento (por áreas);
 Fontes de receitas.

Serviços financeiros da secretaria da
escola.

novembro de 2015

Instalações, equipamento e
material

 Instalações, equipamento e
material existentes;
 Qualidade de instalações,
equipamento e material.

Diretores das instalações.
Responsáveis pelas diversas áreas de
trabalho e equipamentos.

dezembro de 2015

Referencial para recolha de informação no eixo dos processos
 Diversidade e adequação da
oferta educativa/formativa
Tipologia de cursos e regimes;

Serviço
Educativo

PCE; Questionários,
relatos e debates;

entrevistas,

Questionários, entrevistas, relatos e
debates., a alunos que estão a concluir
Cursos Profissionais;

Oferta educativa/formativa

 Diversidade e adequação dos
planos curriculares;

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

janeiro de 2016

Comparação entre o percurso escolar
e a colocação no ensino universitário
(mapas/
pautas)
e/ou
outros
instrumentos de analise de informação;
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 Existência e frequência de
atividades extracurriculares.

Outros serviços (Serviço de
Psicologia, Serviço Social,
Bibliotecas…)

Medidas de promoção do
sucesso escolar

Monitorização e avaliação das
aprendizagens

Relatórios do coordenador das
atividades de enriquecimento do
currículo.

 Diversidade e adequação de
serviços para os
alunos/comunidade
envolvente.

Relatórios trimestrais destes serviços;
Questionários, entrevistas, relatos ou
debates.

 Existência e frequência de
apoios;

Mapa – Conselho Executivo;

 Existência de prémios e
distinções.
 Existência e eficácia de
mecanismo de identificação de
situações de risco de
insucesso e abandono;

Aprendizagem

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

 Diversificação das formas de
avaliação;
 Envolvimento dos alunos na
análise do seu progresso e no
estabelecimento de metas.
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janeiro de 2016

janeiro de 2016

junho/Julho de 2016

Quadros de honra;
Diretores de turma;
Coordenadores de ciclo.
Atas de conselho de turma; pautas e
registos de avaliação;
Registos de anulação de matrículas e
exclusões por faltas;
Atas de conselhos de turma/avaliação;
Princípios Modalidades e Critérios de
Avaliação (PMCA);

junho/julho de 2016

Ficha de autoavaliação;
Planos de Acompanhamento
Pedagógico Individual;
Alunos com supervisão pedagógica –
Coordenadora da equipa
multidisciplinar.

fevereiro de 2016
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 Gestão articulada e
contextualizada dos currículos.
 Existência de práticas
experimentais/metodologias
ativas no processo ensino;

Práticas pedagógicas

Articulação de conteúdos Plano Anual
de Turma (PAT);

junho/julho de 2016

Alunos com Necessidades Educativas
Especiais (NEE);
Professor do ensino especial;

 Adequação das atividades
educativas às capacidades e
ritmos dos alunos;

Projetos;

 Adoção e utilização do manual
escolar;

(ex: aquaponia, Projeto Escola de
Sucesso (PES), Convivialidade);

fevereiro de 2016

Coordenadora Atividades Extracurriculares (AEC);

Diretores de turma;

Ensino

Coordenadores de ciclo;
Projeto Curricular de Escola (PCE);
Estratégias utilizadas em supervisão
pedagógica;
Coordenadora da equipa
multidisciplinar;

janeiro de 2016

Inquéritos, entrevistas, relatos ou
debates.
Monitorização e avaliação do
ensino

 Monitorização do
desenvolvimento do currículo;
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 Coerência entre ensino e
avaliação;
 Monitorização e avaliação das
aprendizagens e resultados de
forma a adequar estratégias;
 Existência de mecanismos de
aferição dos critérios e dos
instrumentos de avaliação;
 Existência de mecanismos de
aferição da adequação das
estratégias e práticas
pedagógicas.

atas de grupo;
Pautas;

junho/julho de 2016

Relatório de avaliação:
Dificuldades/estratégias;

março de 2016

Coordenadores de departamento:
cumprimento de programas;

junho/julho de 2016

Coordenadores de departamento.
Grelhas de registo: Trabalhos Para
Casa, Fichas de avaliação, oralidade,
escrita;
Delegados de grupo disciplinar;
Atas de conselho de turma com
avaliação dos PAPI;
Balanço dos PAPI;

 Trabalho cooperativo entre
docentes;
Cultura
organizacional

Trabalho em equipa

 Trabalho interdisciplinar entre
docentes;

Coordenadores de ciclo.
Atas de grupo – planificações,
informações prova/exame e exames;
Plano Anual de Escola(PAE).

abril de 2016
fevereiro de 2016

 Cooperação entre docentes de
diferentes níveis de ensino.
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 Existência e conhecimento de
circuitos de informação interna;
Comunicação interna

 Existência e eficácia de canais
de comunicação interna.

Regulamento Interno;
Plataforma ”professores no servidor”;
Página web da escola;
Correio eletrónico;
Entrevistas, relatos ou debates.

 Participação dos alunos na
tomada de decisão (órgãos de
gestão, Associação);

Atas do Conselho da Comunidade
Educativa (CCE);

 Participação dos pais e EE na
tomada de decisão (órgãos de
gestão, Associação);

Participação na tomada de
decisão

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
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 Participação dos docentes na
tomada de decisão;

março de 2016

Plano de atividades da Associação de
Estudantes (AE);
Regulamento Interno(RI);

abril de 2016

Atas do Conselho Pedagógico (CP).

 Participação do pessoal não
docente na tomada de decisão;
 Participação dos
representantes da comunidade
na tomada de decisão.

Cultura
Relacional

Relação da escolapais/encarregados de
educação

 Existência e adequação dos
contactos pais (Encarregados
de Educação e escola)

Questionários, entrevistas, relatos ou
debates;
Dossier de direção de turma.
Plano Anual de Escola (PAE).
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 Envolvimento dos pais/EE em
atividades promovidas pela
escola.
 Projetos conjuntos entre
pais/EE e escola para melhoria
da escola/aprendizagens.

 Parcerias e recursos da
comunidade envolvente

 Existência e adequação de
uma orientação estratégica
para a organização (missão,
visão, valores);
Visão estratégica e
planeamento

Liderança

Gestão de recursos humanos,
financeiros e materiais

 Existência e adequação de um
planeamento da organização;
 Modo de implementação e
monitorização do planeamento
da organização.
 Existência e adequação dos
critérios de organização e
afetação dos recursos
(constituição de turmas,
elaboração de horários,
distribuição de serviço,
distribuição do orçamento…);
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junho/julho de 2016
Desenvolvimento de projetos,
parcerias e soluções inovadoras para
melhoria da escola/aprendizagens;
Diretores de cursos profissionais;
Conselho Executivo;
Protocolos de formação em contexto
de trabalho;
Plano individual de transição (PIT).
Plano de formação;
Atas CCE.

junho/julho de 2016

junho/julho de 2016

Projeto Educativo de Escola;
Entrevista, relatos ou debates
estruturados.

janeiro de 2016

Projeto Curricular de Escola;
Comissão de horários;
janeiro de 2016
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 Promoção e adequação do
desenvolvimento profissional;
 Existência e adequação da
avaliação desempenho;
 Existência de mecanismos de
manutenção de equipamentos
e instalações;
 Existência de mecanismos de
monitorização da utilização dos
recursos materiais.
 Valorização das lideranças
intermédias;
Motivação dos profissionais

 Gestão eficaz dos conflitos;
 Existência e adequação de
mecanismos de motivação dos
profissionais (docentes, não
docentes).
 Existência de práticas
sustentadas de autoavaliação
e desenvolvimento de planos
de melhoria;

Autoavaliação,
responsabilização e melhoria

 Coerência entre autoavaliação
e ação para melhoria;

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

Secção de avaliação do Conselho
Pedagógico;
Diretor de instalações/Delegado de
grupo;
Entrevista, relatos ou debates
estruturados.

Entrevistas, relatos ou debates
estruturados.

Secção de avaliação do Conselho
Pedagógico;

janeiro de 2016

janeiro de 2016

Entrevistas, relatos ou debates
estruturados.

 Envolvimento e participação
dos vários atores na
autoavaliação e no
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desenvolvimento de planos de
melhoria;
 Responsabilização dos vários
atores pelos objetivos e
resultados alcançados;
 Impacto da autoavaliação no
planeamento, na organização e
práticas.

Identidade e sentido de
pertença com a escola.

Projeto
educativo e
identidade
Coerência entre a realidade da
escola e o que está proposto
no PEE

 Participação dos vários atores
na elaboração dos documentos
estruturantes da escola
 Identificação dos vários atores
com a missão e identidade da
escola
 Coerência entre os valores
expressos no Projeto
Educativo de Escola e o
desempenho dos atores.
 Coerência entre as atividades
desenvolvidas e os objetivos
do Projeto Educativo de Escola
 Articulação do Projeto
Educativo de Escola com
outros documentos
orientadores da escola

Atas do
CP/CCE/departamento/grupo/diretores
de turma;
Questionários, entrevistas, relatos ou
debates estruturados.

janeiro de 2016

Questionários, entrevistas, relatos ou
debates estruturados.

janeiro de 2016

Secção de avaliação do Conselho
Pedagógico;
SIADAP;
.Fundamentação de clubes/projetos.

junho/julho de 2016

PAE

março de 2016

PAE
RI

março de 2016

Referencial para a recolha e tratamento de informação no eixo dos resultados
Classificações

Classificações internas

 Classificação interna por ano,
ciclo e disciplina;
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Pautas;
Place.

10 de julho de 2016
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Classificações externas
Comparações entre
classificações internas e
externas
(in)sucesso interno
(in)sucesso
(in)sucesso á saída

Risco de abandono

Abandono
Abandono e desistência

 Dispersão das classificações
internas por ano, ciclo e
disciplina.
 Classificação externa por ano,
ciclo e disciplina;
 Dispersão das classificações
externa por ano, ciclo e
disciplina
 Desvio entre classificação
interna e externa por ciclo e
disciplina
 Taxas de transição/conclusão
por disciplina/módulo, ano e
ciclo;
 Alunos retidos por turma, ano,
ciclo.
 Alunos que ingressaram no
ensino superior;
 Alunos no mercado de
trabalho.
 Alunos com absentismo por
ano/ciclo (alunos que excedem
metade do limite legal de
faltas)
 Alunos em situação de
abandono (dentro da
escolaridade obrigatória);
 Alunos em situação de
abandono precoce (entre os
18 e os 24 anos);
 Alunos em situação de
desistência (maiores de 24
anos).
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Exames nacionais ensino secundário
(ENES);
Exames nacionais ensino básico
(ENEB).

15 de julho de 2016

ENES;
ENEB.
Pautas;
Place.

ENES.

15 de julho de 2016

setembro de 2016

Atas de conselho de turma;
Diretores de turma.
Atas de conselho de turma;
Diretores de turma;

5 de julho de 2016

Coordenadora ensino recorrente.
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Cumprimentos de regras e
disciplina

Ambiente
escolar

Relações entre atores
escolares

Grau de
satisfação

…sobre a prestação e
funcionamento dos serviços
…sobre a qualidade do
processo de
ensino/aprendizagem

 Ocorrências e participações;
 Processos disciplinares;
 Avaliação do comportamento
dos alunos em sala de aula;
 Pontualidade/assiduidade
(pontualidade, faltas);
 Cumprimento de tarefas por
parte dos alunos (trabalhos
para casa, trabalhos de grupo,
relatórios, …)
 Formas de solidariedade /
apoio entre alunos;
 Relações pessoais docente/
alunos;
 Relações pessoal nãodocente/ alunos;
 Relações escola/ pais e
encarregados de educação;
 Relações pessoal docente/
pessoal não-docente.
 Graus de satisfação dos vários
elementos da comunidade
educativa (alunos, docentes,
não-docentes, encarregados
de educação.

Atas de reuniões de avaliação;
Diretores de turma;

8 de julho de 2016

Coordenadoras equipa multidisciplinar
/Projeto escola de sucesso.

Projeto BEM;
questionário;
Entrevista;

abril de 2016

Debate estruturado;
Relatos estruturados.

Questionário;
Entrevista;
Debate estruturado;
Relatos.

abril de 2016

…sobre a segurança e
ambiente escolar
Reconhecimento
Atratividade
social

 Procura da escola (Fluxos de
alunos, novas matriculas, fora
da área de residência, etc)
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Serviços administrativos.

abril de 2016

Página 172 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

 Divulgação por parte da escola
de atividades por ela
promovidas e da concretização
dos seus objetivos;
Imagem pública

Impacto na comunidade

 Imagem da escola segundo
elementos da comunidade local;
 Imagem veiculada pela
comunicação social.
 Participação da escola em
projetos solidários;
 Contributo da escola para o
desenvolvimento da comunidade
local.
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Comissão de formação;
Conselho executivo;

maio de 2016

Questionário;
Entrevista;
Debate estruturado;
Relatos estruturados.
Projeto voluntariado;
Projeto LIGA-TE;
Formação em contexto de
trabalho/cursos profissionais;
Professor do ensino especial;
Coordenador das Outras Modalidades
de Formação.

abril de 2016

maio de 2016
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Anexo 2 – Guião para debate

Guião para debate estruturado
Intervenientes:
. Equipa de avaliação;
. Convidados:
Alunos:
2 membros da associação de estudantes;
5 alunos de turmas de secundário (1 delegado de cada curso);
2 alunos de cursos profissionais;
4 alunos de 3.ºciclo (2 delegados de 8.º e 2 delegados de 9.ºano).
. Professores:
Coordenadores de 2.º, 3.º ciclo, secundário, Outras Modalidades de Formação e Atividades de Enriquecimento do
Currículo;
Coordenadores de departamento;
. Encarregados de educação:
2 representantes da associação de pais;
Representantes de pais de 5 turmas do ensino secundário.
. Pessoal não docente:
3 membros
. Representante da comunidade:
Presidente da junta;
Centro de saúde;
Polícia de Segurança Pública.

Dimensão: Serviço Educativo
Componente 1- Oferta Educativa/formativa
a. Existência/Diversidade:
Intervenções:
. Coordenação de 3.º Ciclo;
. Coordenação do Ensino Secundário;
. Coordenação de Outras Modalidades de Formação;
. Coordenação das Atividades de Enriquecimento.
b. Adequação/Sugestões de melhoria:
Intervenções: Vários grupos do público representado.
Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
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Componente 2- Outros serviços (Serviço de Psicologia, Serviço Social, Biblioteca, Sala de Recursos, Oficina de
Trabalho, Cantina, Bares (alunos e professores)
a. Existência/diversidade
Intervenções: Membro da equipa.
b. Adequação/sugestões de melhoria
Intervenções: Vários grupos do público

Dimensão: Aprendizagem
Componente 1: Medidas de promoção do sucesso escolar
Intervenções: Membro da equipa/coordenadores de ciclo
a. Existência/diversidade;
b. Existência e frequência de apoios;
c. Existência de prémios e distinções.
Intervenções: Público presente

d. Adequação/sugestões de melhoria.
Componente 2: Monitorização e avaliação das aprendizagens
Intervenções: Público presente

a. Identificação de situações de risco de insucesso e abandono;
b. Diversificação das formas de avaliação;
c. Envolvimento dos alunos na análise do seu progresso e no estabelecimento de metas;

Dimensão: Ensino
Componente 1: Práticas Pedagógicas
Intervenções: equipa (clarifica) e publico presente
a. Gestão articulada e contextualizada do currículo;
b. Existência de práticas experimentais/metodologias ativas no processo ensino;
c. Adequação das atividades educativas às capacidades e ritmos dos alunos;
d. Adoção e utilização do manual escolar.
e. Sugestões de melhoria
Componente 2 : Monitorização e avaliação do ensino
a. Coerência entre ensino e avaliação;
b. Perante os resultados existe mudança/adequação de estratégias para melhoria;
Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
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Dimensão – Cultura Organizacional
a. Participação na tomada de decisão (alunos, EE, docentes, pessoal não docente, representantes da
comunidade)
Intervenções: Público presente

Anexo 3 – Minuta para debate

Minuta para debate estruturado
Intervenientes:
. Equipa de avaliação;
. Convidados:
Alunos
2 membros da associação de estudantes;
5 alunos de turmas de secundário (1 delegado de cada curso);
2 alunos de cursos profissionais;
4 alunos de 3.ºciclo (2 delegados de 8.º e 2 delegados de 9.ºano).
Professores:
Coordenadores de 2.º, 3.º ciclo e secundário, AEC, OMF;
Coordenadores de departamento:
Encarregados de educação:
2 representantes da associação de pais;
Representantes de pais de 5 turmas do ensino secundário.
Pessoal não docente:
3 membros
Representante da Autarquia:
Presidente da junta
Centro de saúde
Polícia de segurança Pública

Dimensão: Serviço Educativo
Componente 1- Oferta Educativa/formativa
a. Existência/Diversidade:
Intervenções:
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. Coordenação de 3.ºciclo;
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
. Coordenação do ensino secundário;
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
. Coordenação de Outras Modalidades de Formação;
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
. Coordenação das Atividades de Enriquecimento.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b. Adequação/Sugestões de melhoria:
Intervenções: Vários grupos do público representado.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Componente 2- Outros serviços (Serviço de Psicologia, Serviço Social, Biblioteca, Sala de Recursos, Oficina de
Trabalho, Cantina, Bares (alunos e professores)
a. Existência/diversidade
Intervenções: Membro da equipa
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b. Adequação/sugestões de melhoria
Intervenções: Vários grupos do público
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dimensão: Aprendizagem
Componente 1: Medidas de promoção do sucesso escolar
Intervenções: Membro da equipa
a. Existência/diversidade;
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b. Existência e frequência de apoios;
Intervenção: Membro da equipa/coordenadores
___________________________________________________________________________________________
c. Adequação/sugestões de melhoria.
Intervenção: Público
___________________________________________________________________________________________
d. Existência de prémios e distinções.
Intervenção: Equipa (esclarece)
___________________________________________________________________________________________
e. Adequação/sugestões de melhoria
Intervenções: Público presente
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Componente 2: Monitorização e avaliação das aprendizagens
a. Identificação de situações de risco de insucesso e abandono;
Intervenção: Coordenadores de ciclo (esclarece o que está a ser feito)
___________________________________________________________________________________________
Publico (opina)
___________________________________________________________________________________________
b. Diversificação das formas de avaliação;
Intervenção: público
___________________________________________________________________________________________
c. Envolvimento dos alunos na análise do seu progresso e no estabelecimento de metas;
Intervenção: alunos
___________________________________________________________________________________________

Dimensão: Ensino
Componente 1: Práticas Pedagógicas
Intervenções: equipa (clarifica) e publico presente
a. Gestão articulada e contextualizada do currículo;
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Intervenção: Equipa/ público
___________________________________________________________________________________________
b. Existência de práticas experimentais/metodologias ativas no processo ensino;
Intervenção: Equipa/ público
___________________________________________________________________________________________
c. Adequação das atividades educativas às capacidades e ritmos dos alunos;
Intervenção: Público
___________________________________________________________________________________________
d. Adoção e utilização do manual escolar.
Intervenção: Público
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Componente 2 : Monitorização e avaliação do ensino
a. Coerência entre ensino e avaliação;
Intervenção: Equipa/público
___________________________________________________________________________________________
b. Perante os resultados existe mudança/adequação de estratégias para melhoria;
Intervenção: Público/equipa
___________________________________________________________________________________________
Dimensão – Cultura Organizacional
a. Participação na tomada de decisão (alunos, EE, docentes, pessoal não docente, representantes da
comunidade)
Intervenção dos vários representantes.
Alunos:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Encarregados de Educação:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Docentes:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 179 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

Pessoal não docente:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Representantes da comunidade:
_________________________________________________________________________________________
Anexo 4 – Modelo de reflexão escrita pós-debate

Reflexão
Concluído o debate apresente as suas reflexões
Assinale com um X o grupo a que pertence:
Alunos:
Membro da associação de estudantes
Aluno de secundário
Aluno de um curso profissional
Aluno de 3.ºciclo
Professores:
Coordenador de 2.º, 3.º ciclo, secundário OMF ou AEC
Coordenador de departamento
Encarregados de educação:
Representante de encarregados de educação
Pessoal não docente
Representante da comunidade:
Presidente da junta
Centro de saúde
Polícia de Segurança Pública

Dimensão: Serviço Educativo
Componente 1- Oferta Educativa/formativa
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Componente 2- Outros serviços (Serviço de Psicologia, Serviço Social, Biblioteca, Sala de Recursos, Oficina de
Trabalho, Cantina, Bares (alunos e professores)
a. Existência/diversidade
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b. Adequação/sugestões de melhoria
_________________________________________________________________________________________

Dimensão: Aprendizagem
Componente 1: Medidas de promoção do sucesso escolar
a. Existência/diversidade;
b. Existência e frequência de apoios;
c. Adequação/sugestões de melhoria.
d. Existência de prémios e distinções.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Componente 2: Monitorização e avaliação das aprendizagens
a. Identificação de situações de risco de insucesso e abandono;
b. Diversificação das formas de avaliação;
c. Envolvimento dos alunos na análise do seu progresso e no estabelecimento de metas;
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dimensão: Ensino
Componente 1: Práticas Pedagógicas
a. Gestão articulada e contextualizada do currículo;
b. Existência de práticas experimentais/metodologias ativas no processo ensino;
c. Adequação das atividades educativas às capacidades e ritmos dos alunos;
d. Adoção e utilização do manual escolar.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Componente 2 : Monitorização e avaliação do ensino
a. Coerência entre ensino e avaliação;
b. Perante os resultados existe mudança/adequação de estratégias para melhoria;
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dimensão – Cultura Organizacional
a. Participação na tomada de decisão (alunos, encarregados educação, docentes, pessoal não docente,
representantes da comunidade)
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Anexo 5 – Modelo para relato escrito

Relato escrito
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação da escola, a comissão de avaliação, está a promover a aplicação de um
conjunto de instrumentos tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais profundo
das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por intermédio
do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos estágios de responsabilidade.
Neste sentido estamos a solicitar o preenchimento de relatos escritos relativos às dimensões que se seguem.

Assinale com um X o grupo a que pertence:
Aluno 2.ºciclo
Aluno de 3.ºciclo
Aluno de secundário

Dimensão: Serviço Educativo
Componente 1- Oferta Educativa/formativa (apresenta a tua opinião acerca do que a escola tem para oferecer
aos alunos no que diz respeito à sua formação. Concretamente no que se refere por exemplo ao ensino
secundário consideras suficiente, positiva, alterarias alguma coisa, o que sugere…)
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Componente 2- Outros serviços (Serviço de Psicologia, Serviço Administrativos, Ação Social, Biblioteca, Sala de
Recursos, Oficina de Trabalho, Cantina, Bares (alunos e professores) Apresenta as tuas considerações e
sugestões relativamente a horários de funcionamento, comunicação entre os profissionais destes serviços e os
alunos, qualidade dos equipamentos, conforto das instalações…
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dimensão: Aprendizagem
Componente 1: Medidas de promoção do sucesso escolar – o que sugeres que a escola implemente para que os
alunos atinjam o sucesso? Consideras a frequência de apoios uma medida positiva para obtenção de melhores
resultados? Propões alguma alteração à forma de premiar e distinguir os alunos no seu percurso?
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Componente 2: Monitorização e avaliação das aprendizagens – O que pensas das formas de avaliação existentes
nas várias disciplinas? Introduzirias alguma mudança? Na tua opinião os alunos devem colaborar na análise do
seu progresso e no estabelecimento de metas?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dimensão: Ensino
Componente 1: Práticas Pedagógicas – Dá a tua opinião sobre as práticas usadas na sala de aula e sobre a sua
adequação às capacidades e ritmos dos alunos;
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Componente 2 : Monitorização e avaliação do ensino – reflete sobre a coerência existente entre a forma de
apresentação dos conteúdos na sala de aula e a sua aplicação nos momentos de avaliação. Consideras que
perante os resultados existe mudança/adequação de estratégias para melhoria?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dimensão – Cultura Organizacional
a. Participação na tomada de decisão Participas nas decisões relativas à organização da escola? Consideras
importante? Porquê?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Obrigado pela tua colaboração!

Anexo 6 – Questionários ( Liderança, Cultura organizacional, Grau de satisfação e Relação pedagógica)

Avaliação da Escola
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, assegurando o sucesso educativo pelo
desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
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Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016 tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados sobre o nível de satisfação dos diferentes atores que integram o universo
educativo. Acreditamos que a informação prestada irá proporcionar uma maior consciência sobre o contexto educativo e assim,
uma maior adequação do processo ensino-aprendizagem, o que irá resultar, seguramente, no incremento do sucesso escolar
dos alunos.
Agradecemos antecipadamente a tua disponibilidade e interesse no preenchimento dos questionários.

Alunos
Nível de satisfação dos alunos
1 2 3 4 5
1 – Regulamento interno
2 - Relação pedagógica dos professores-alunos
3 - Relações entre os alunos
4 – Instalações, equipamentos e materiais escolares
5 - Liberdade para que cada um expresse e realize as próprias ideias/projetos
6 - Métodos de ensino utilizados pelos professores
7 - Conteúdos das disciplinas
8 - Formas de avaliação
9 - Funcionamento da escola
10 – Normas disciplinares
11 – Relação com os funcionários não-docentes
12 – Funcionamento dos serviços da escola (cantina, bar, serviços
administrativos, biblioteca, …)
Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder
dessa forma:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Obrigado(a)

Avaliação da Escola.
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
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profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por
intermédio do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016 tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados sobre o nível de satisfação dos diferentes atores que integram o universo
educativo.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois, é nossa convicção, que a participação, de todos nós, irá
com certeza proporcionar elementos valiosos para melhor cartografarmos o nosso projeto do que deverá ser a nossa escola
de futuro.

Encarregados de educação
Nível de satisfação dos Encarregados de Educação
A classificação faz-se numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo).
1 – Através da escola, o aluno aprende a ser autónomo e responsável.

1

2

3

4

5

2 - A escola confere ao aluno a capacidade de compreender e de se adaptar à vida quotidiana.
3 - Na escola, procura-se, basicamente, que os alunos conheçam os conteúdos dadas nas disciplinas
4 - Na escola, também se desenvolvem outras atividades: desporto, passeios, dança, teatro...
5 - A escola é um local onde são abordados os temas da atualidade (problemáticas sociais,
ambientais, financeiras...).
6 – A escola prepara para a vida profissional
7 - A escola desenvolve a criatividade e a imaginação
8 – Sentimento de liderança da escola
9. Qualidade das infraestruturas da escola
10 – A escola tem impacto público na comunidade
11 – Relação com os docentes
12 – Relação com os não-docentes
13 – Serviços da escola (serviços administrativos, cantina, biblioteca, bar, …)

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder dessa
forma:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Obrigada(o)

Avaliação da Escola
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de autoavaliação da escola, está a promover a
aplicação de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um
entendimento mais profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o
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sucesso educativo por intermédio do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de
responsabilidade.
Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados sobre o nível de satisfação dos diferentes atores que integram o universo
educativo. Esperamos que a sua disponibilidade colaborativa, proporcione uma maior consciência sobre o contexto educativo
da nossa, vossa escola.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois, é nossa convicção, que a sua participação constitui de
facto um serviço valioso, na edificação de uma escola de futuro, preparada para os diferentes desafios sociais que se advinham.

Pessoal não Docentes
Nível de satisfação do Pessoal Não Docente
A classificação faz-se numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo).
1- Estou satisfeita(o) com as condições disponíveis de trabalho

1

2

3

4

5

2 - Conheço o regulamento interno da escola
3- A direção executiva reconhece e valoriza a minha função
4- Na nossa escola, todos os funcionários conhecem a sua função e respetivas tarefas a
desempenhar
5- Os funcionários recebem formação para desenvolverem, com qualidade, trabalho em equipa
6 – No exercício diário das minhas funções, sinto-me respeitada(o) e valorizada(o).
7 - Relação dos docentes para comigo
8 – Relação dos alunos da escola para comigo
9 – Relação dos encarregados de educação para comigo
10 – A direção executiva é competente e dinâmica.
11 – A direção executiva gere situações de conflito com eficácia
12 – Qualidade dos serviços da escola (cantina, bar, serviços administrativos, …)

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder dessa
forma:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Obrigada(o)

Avaliação da Escola
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
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profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por
intermédio do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados sobre o nível de satisfação dos diferentes atores que integram o universo
educativo. Esperamos que a disponibilidade colaborativa, proporcione uma maior consciência sobre o contexto educativo da
nossa, vossa escola e, proactivamente, autorreferencie caminhos diferenciados da nossa ação docente na busca da excelência
da pessoa, eterna aprendiz da vida.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois, é nossa convicção, que a participação, de todos nós, irá
com certeza proporcionar elementos valiosos para melhor cartografarmos o nosso pensamento e ação do que deverá ser a
nossa escola de futuro.

Docentes
Nível de satisfação dos Professores
A classificação faz-se numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo).
1- Perceção de liderança da escola

1

2

3

4

5

2-A autoridade que detenho no exercício das minhas funções docentes
3- Reconhecimento da minha função
4- Possibilidade de pensar e agir em liberdade
5- Perceção de segurança
6 - Sentimento de autorrealização
7 - Oportunidade que verifico de poder participar na definição e realização de
atividades
8 – Qualidade de equipamentos e materiais da escola
9 - Sentimento de estar atualizado no exercício da minha atividades profissional
10 – Regulamento interno
11 – Projeto educativo
12 – Relação com os não-docentes
13 – Relação com os encarregados de educação
14 – Qualidade dos serviços da escola (Serviços administrativos, cantina, bar,
biblioteca, …)
Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder dessa
forma:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Obrigada(o)
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Avaliação da Escola.
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por
intermédio do desenvolvimento de uma cultura organizacional de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados dos diferentes atores que integram o universo educativo, neste caso
específico, incide sobre o grau de concordância relativamente ao desenvolvimento da cultura organizacional de escola.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade e interesse no preenchimento dos questionários. Pois, é nossa convicção,
que a participação, de todos nós, irá com certeza proporcionar elementos valiosos para melhor cartografarmos o nosso projeto
do que deverá ser a nossa escola de futuro.

Docentes
Grau de concordância relativamente às seguintes afirmações
1 – É promovida atividades interdisciplinares entre docentes

1

2

3

4

5

2 – Verificamos cooperação entre docentes
3 – Existe cooperação entre docentes nos diferentes níveis de ensino
4 – Existe e são conhecidos os circuitos de informação interna
5 – Os circuitos de informação interna são eficazes
6– Os diferentes atores educativos participam na tomada de decisão
7– Na escola sinto-me encorajado a desenvolver melhores práticas organizacionais
8 – No exercício das várias funções, a escola apresenta uma cultura organizacional eficaz

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Outras afirmações pertinentes para o desenvolvimento da cultura organizacional de
escola:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Obrigada(o)

Avaliação da Escola.
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação da escola, a comissão de avaliação, está a promover a aplicação de um
conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais profundo
das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por intermédio
do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos estágios de responsabilidade.
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Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados dos diferentes atores que integram o universo educativo, neste caso
específico, incide sobre a relação pedagógica professor-aluno.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois, é nossa convicção, que a participação, de todos nós, irá
com certeza proporcionar informação pertinente para melhor delinearmos o projeto da nossa escola de futuro.

Docentes
Relação pedagógica professor-aluno
Frequência com que o professor toma os seguintes comportamentos perante os
alunos
1 – Motiva a participação ativa dos alunos

1

2

3

4

5

2 – Incute nos alunos uma cultura de sucesso
3 – Reconhece e elogia o trabalho realizado pelos alunos
4 – Modifica e/ou adapta as estratégias de ensino aos ritmos de aprendizagem dos alunos
5 – Integra saberes e competências dos alunos na contextualização do trabalho em aula.
6 – Clarifica dúvidas que subsistam sobre os conteúdos abordados na aula
7 – Explica as consequências que terão os comportamentos desviantes na aula
8 – Ouve as sugestões dos alunos adequando as didáticas de ensino-aprendizagem
9 – Define regras positivas de funcionamento na aula
10 – Promove rotinas de organização na aula

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder dessa
forma:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Obrigada(o)

Avaliação da Escola.
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por
intermédio do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados dos diferentes atores que integram o universo educativo, neste caso
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específico, incide sobre o grau de concordância relativamente a diferentes afirmações no exercício de liderança desenvolvido
pelo conselho executivo.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois acreditamos que a informação recolhida, irá contribuir
para a construção de uma visão estratégica, concorrente com os múltiplos desafios de uma escola de futuro.

Docentes
Grau de concordância relativamente às seguintes afirmações
1 – Motiva o desenvolvimento profissional

1

2

3

4

5

2 – Delega funções noutros atores educativos, integrando diferentes contributos nas tomadas de
decisão
3 – Reconhece, incentiva e valoriza o esforço e o trabalho dos professores
4 – Analisa e reflete criticamente os resultados obtidos em articulação com os diferentes órgãos
de gestão da escola
5 – Gere eficazmente os recursos humanos e materiais
6 – Promove o envolvimento de todos em diferentes projetos
7 – Quando necessário, mostra disponibilidade em ouvir os docentes
8 – Desenvolve estratégias de contexto com a comunidade
9 – Possui uma visão estratégia contextualizada e de futuro para a escola
11 – Estabelece parcerias, protocolos, celebrando acordos de cooperação com outras escolas,
autarquias, instituições de formação, serviços de saúde, bombeiros ou outras coletividades.
11 – Fomenta a participação da comunidade educativa na vida da escola
12 – Adequa os mecanismos de avaliação de desempenho na escola

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder
dessa forma:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Obrigada(o)

Avaliação da Escola.
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por
intermédio do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
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Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados dos diferentes atores que integram o universo educativo, neste caso
específico, incide sobre o grau de concordância relativamente a diferentes afirmações no exercício de liderança desenvolvido
pelo conselho executivo.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois acreditamos que a informação recolhida irá contribuir para
a construção de uma visão estratégica, concorrente com os múltiplos desafios de uma escola de futuro.

Pessoal não-docente
Grau de concordância relativamente às seguintes afirmações
1 – Motiva o desenvolvimento profissional

1

2

3

4

5

2 – Delega funções noutros atores educativos, integrando diferentes contributos nas tomadas de
decisão
3 – Reconhece, incentiva e valoriza o esforço e o trabalho dos não-docentes
4 – Analisa e reflete criticamente os resultados obtidos em articulação com os diferentes órgãos
de gestão da escola
5 – Gere eficazmente os recursos humanos e materiais
6 – Promove o envolvimento de todos em diferentes projetos
7 – Quando necessário, mostra disponibilidade em ouvir os não-docentes
8 – Desenvolve estratégias de contexto com a comunidade
9 – Possui uma visão estratégia contextualizada e de futuro para a escola
10 – Estabelece parcerias, protocolos, celebrando acordos de cooperação com outras escolas,
autarquias, instituições de formação, serviços de saúde, bombeiros ou outras coletividades.
11 – Fomenta a participação da comunidade educativa na vida da escola
12 – Adequa os mecanismos de avaliação de desempenho na escola

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder
dessa forma:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Obrigada(o)

Avaliação da Escola.
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por
intermédio do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
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Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados dos diferentes atores que integram o universo educativo, neste caso
específico, incide sobre o grau de concordância relativamente a diferentes afirmações no exercício de liderança desenvolvido
pelo conselho executivo.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois acreditamos que a informação recolhida irá contribuir para
a construção de uma visão estratégica, concorrente com os múltiplos desafios de uma escola de futuro.

Alunos
Grau de concordância relativamente às seguintes afirmações
1 – Motiva o desenvolvimento do sucesso dos alunos

1

2

3

4

5

2 – Responsabiliza os representantes dos alunos, integrando diferentes contributos nas tomadas
de decisão
3 – Analisa e reflete criticamente os resultados com os representantes dos alunos
4 – Gere eficazmente os recursos humanos e materiais
5 – Promove o envolvimento dos alunos em diferentes projetos
6 – Quando necessário, mostra disponibilidade em ouvir os alunos
7 – Possui uma visão estratégia contextualizada e de futuro para a escola
8 – Estabelece parcerias, protocolos, celebrando acordos de cooperação com outras escolas,
autarquias, instituições de formação, serviços de saúde, bombeiros ou outras coletividades.
9 – Fomenta a participação da comunidade educativa na vida da escola

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder
dessa forma:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Obrigada(o)

Avaliação da Escola.
No contexto dos procedimentos relativos à avaliação de escola, a comissão de avaliação da escola, está a promover a aplicação
de um conjunto de questionários tendentes a permitir o acesso a informação substantiva, suscetível a um entendimento mais
profundo das especificidades que identificam e diferenciam a nossa identidade, de forma a assegurar o sucesso educativo por
intermédio do desenvolvimento de uma cultura de excelência, nos mais diversos graus de responsabilidade.
Neste sentido, vamos lançar os questionários, para preenchimento, a partir de 21 de abril de 2016 a 2 de maio de 2016, tendo
por objetivo a recolha, análise e discussão de dados dos diferentes atores que integram o universo educativo, neste caso
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específico, incide sobre o grau de concordância relativamente a diferentes afirmações no exercício de liderança desenvolvido
pelo conselho executivo.
Agradecemos antecipadamente a disponibilidade demonstrada, pois acreditamos que a informação recolhida irá contribuir para
a construção de uma visão estratégica, concorrente com os múltiplos desafios de uma escola de futuro.

Encarregados de educação
Grau de concordância relativamente às seguintes afirmações
1 – Motiva o desenvolvimento do sucesso nos alunos

1

2

3

4

5

2 – Responsabiliza os representantes dos encarregados de educação e/ou pais, integrando
diferentes contributos nas tomadas de decisão
3 – Analisa e reflete criticamente os resultados com os representantes dos encarregados de
educação e/ou pais
4 – Gere eficazmente os recursos humanos e materiais
5 – Promove o envolvimento dos encarregados de educação e/ou pais em diferentes projetos
6 – Quando necessário, mostra disponibilidade em ouvir os encarregados de educação e/ou pais
7 – Possui uma visão estratégia contextualizada e de futuro para a escola
8 – Estabelece parcerias, protocolos, celebrando acordos de cooperação com outras escolas,
autarquias, instituições de formação, serviços de saúde, bombeiros ou outras coletividades.
9 – Fomenta a participação da comunidade educativa na vida da escola

Legenda: Muito insatisfeito – 1; Insatisfeito -2; Pouco satisfeito – 3; Satisfeito – 4; Muito satisfeito – 5
Se respondeu de 1 a 3, inclusive, apresente a razão principal que o levou a responder
dessa forma:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Obrigada(o)

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 193 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

Anexo 7 – Análise de resultados por departamento

Análise de dados do departamento de ciências sociais e humanas
Quadriénio 2012/2013 a 2015/2016
▪

Disciplina de Geografia

Da tabela 1, constam os dados relativos à percentagem de níveis negativos obtidos na disciplina de
Geografia, em cada um dos anos letivos do quadriénio.

Tabela 1 – % de níveis negativos, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina de Geografia.

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da percentagem de níveis negativos ao longo do quadriénio alvo de avaliação. Os gráficos 1 e 2 resumem essa
evolução na disciplina de Geografia por ciclo de ensino, 3.º ciclo e secundário, respetivamente.
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Gráfico 1 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de Geografia (3º ciclo)

Os resultados representado no gráfico 1, revelam que na disciplina de Geografia no final do quadriénio a
percentagem de níveis negativos, no geral, diminuiu.
Ao longo dos anos referentes a este período verifica-se que no 7.º ano de escolaridade houve alguma
variação. Assim, no ano de 2012/13, a percentagem de níveis negativos era de 16,40% e em 2013/14 a percentagem
de níveis negativos subiu ligeiramente para 21%. No ano 2014/15 houve um aumento, em que se atingiu 22,22%.
No ano letivo 2015/2016, a percentagem de níveis negativos, desceu para 10%.
No 8.º ano de escolaridade, no ano letivo 2012/13, a percentagem de níveis negativos foi de 12,70%. Em
2013/14 a percentagem de níveis negativos situou-se nos 4,65%. No ano letivo 2014/15, a percentagem de níveis
negativos tende a aumentar passando para 10%. No ano letivo seguinte 2015/16 regista-se uma melhoria dos
resultados, sendo a percentagem de níveis negativos de 2%.
No 9.º ano de escolaridade, na disciplina de Geografia a percentagem de níveis negativos não é preocupante
dado que a percentagem de níveis negativos é nula nos anos letivos de 2012/13 e 2014/15 respetivamente. No ano
letivo de 2013/14 a percentagem de níveis negativos é de 2,04%. O ano letivo de 2015/16 foi o ano do quadriénio
que se registou maior percentagem, sendo esta de 7,55%.
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Gráfico 2 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de Secundário

No ensino secundário, no 10.º ano de escolaridade, na disciplina de Geografia a percentagem de níveis
negativos oscilou ligeiramente ao longo dos anos letivos. Assim, no ano letivo de 2012/13 a percentagem de níveis
negativos era de 25%. Nos anos seguintes 2013/14 e 2014/15 a percentagem de níveis negativos foi nula. Em
2015/16 a percentagem de níveis negativos aumentou para 30%.
▪

Disciplina de História e Geografia de Portugal

Na tabela 2 constam os dados relativos à percentagem de níveis negativos obtidos em História e Geografia
de Portugal, em cada um dos anos letivos do quadriénio.
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Tabela 2 – % de níveis negativos, de cada ano do quadriénio 2012-2016, em História e Geografia de Portugal

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da percentagem de níveis negativos ao longo do quadriénio alvo de avaliação. O gráfico 3 resume essa evolução
na disciplina de História e Geografia de Portugal.

Gráfico 3 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de História e Geografia de Portugal (2.º ciclo)

Os resultados representados no gráfico 3 revela que no 5.º ano, a percentagem de níveis negativos não foi
significativa, nem teve flutuações a destacar. No 6.º ano de escolaridade, a percentagem de níveis negativos é nula
em todos os anos letivos analisados.
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Disciplina de História

Na tabela 3 constam os dados relativos à percentagem de níveis negativos obtidos em História, em cada
um dos anos letivos do quadriénio supramencionado.

Tabela 3 – % de níveis negativos, de cada ano do quadriénio 2012-2016, na disciplina de História

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da percentagem de níveis negativos ao longo do quadriénio alvo de avaliação. Os gráficos 4 e 5 resumem essa
evolução na disciplina de História, relativamente aos 3.º ciclo e secundário.
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Gráfico 4 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de História (3.º ciclo)

Os resultados representados no gráfico 4 revelam que no 7.º ano, na disciplina de História houve algumas
oscilações ao longo dos anos letivos em análise. No ano letivo 2012/13, a percentagem de níveis negativos foi de
12,70%. No ano letivo 2013/14

aumentou ligeiramente para 12,90%. Nos anos posteriores desceu

significativamente, para aproximadamente metade desses valores.
No 8.º ano de escolaridade, no ano letivo 2012/13, a percentagem de níveis negativos foi de 12,70%. Nos
anos letivos seguintes verifica-se uma tendência geral de descida, embora com algumas oscilações. No ano letivo
2015/16, a percentagem de níveis negativos chega atingir os 0,0%.
No 9.º ano de escolaridade, no ano letivo 2012/13, a percentagem de níveis negativos foi de 4,65%. Nos
anos letivos seguintes verifica-se uma tendência de descida, apesar de haver algumas oscilações. No ano letivo
2013/14, a percentagem de níveis negativos atingiu os 0,0% tendo depois aumentado ligeiramente para níveis
relativamente baixos, na ordem dos 2%.
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Gráfico 5 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de História (secundário)

Os resultados apresentados no gráfico 5 demonstram que no 10.º ano, na disciplina de História houve
grandes oscilações nas classificações das diferentes turmas ao longo dos anos letivos. A tendência inicialmente foi
de descida, tendo em 2015/16 aumentado para 30%.
Relativamente ao 11.º ano de escolaridade, os níveis negativos foram nulos nos primeiros anos letivos em
estudo. Em 2015/16 registou-se 6,67% de níveis negativos.
No que diz respeito ao 12.º ano verificam-se grandes oscilações nos diferentes anos/turmas ao longo deste
quadriénio. Destaca-se uma elevada percentagem em 2013/14 de 26,70% de níveis negativos, tendo descido
acentuadamente no ano seguinte voltando a aumentar em 2015/16 para 17,65%.

▪

Disciplina de Filosofia

Na tabela 4 constam os dados relativos às percentagens de níveis negativos obtidos em Filosofia, em cada
um dos anos letivos do quadriénio.
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Tabela 4 – % de níveis negativos, de cada ano do quadriénio 2012-2016, na disciplina de Filosofia

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da percentagem de níveis negativos ao longo do quadriénio alvo de avaliação. O gráfico 6 resume essa evolução
na disciplina de Filosofia.

Gráfico 6 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de Filosofia.
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A partir dos resultados apresentados no gráfico 6 consta-se que no 10.º ano de escolaridade, na disciplina
de Filosofia, houve algumas oscilações nas turmas dos diferentes anos letivos. No ano 2012/13 a percentagem era
de 15,80% tendo diminuído nos 2 anos letivos seguintes, chegando a ser de 5% em 2014/15, tendo em 2015/16
voltado a ser superior, na ordem dos 17,90%.
No 11.º ano as percentagens de níveis negativos foram mais elevadas em 2013/14 tendo sido de 8%,
baixando nos anos seguintes para 4,35% e 5,26% respetivamente.
▪

Disciplina de Psicologia B

Na tabela 5 constam os dados relativos à percentagem de níveis negativos obtidos em Psicologia B, em
cada um dos anos letivos do quadriénio.

Tabela 5 – % de níveis negativos, de cada ano do quadriénio 2012-2016, na disciplina de Psicologia B

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da percentagem de níveis negativos ao longo do quadriénio alvo de avaliação. O gráfico 7 resume essa evolução
na disciplina de Psicologia B.
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Gráfico 7 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de Psicologia B

A partir da análise do gráfico concluímos que a percentagem de níveis negativos é nula em todos os anos
letivos em análise.
▪

Disciplina de EMRC
Da tabela 6, constam os dados relativos à percentagem de níveis negativos obtidos na disciplina de EMRC,

em cada um dos anos letivos do quadriénio.
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Tabela 6 – % de níveis negativos, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina de EMRC.

De modo a facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução da
percentagem de níveis negativos ao longo do quadriénio alvo de avaliação. Os gráficos 8, 9 e 10 resumem essa
evolução na disciplina de EMRC por ciclo de ensino, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário, respetivamente.

Gráfico 8 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de EMRC (2.º ciclo)
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Os resultados representados no gráfico 8 revelam que no 5.º e 6.º anos de escolaridade não houve
insucesso na disciplina de EMRC ao longo do quadriénio em causa. A percentagem de níveis negativos é nula.

Gráfico 9 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de EMRC (3.º ciclo)

No que concerne ao 6.º ano de escolaridade, a interpretação dos resultados apresentados no gráfico 9,
revelam que não houve insucesso na disciplina de EMRC ao longo do quadriénio em causa. A percentagem de
níveis negativos é nula.
No 7.º de escolaridade não houve insucesso na disciplina de EMRC ao longo do quadriénio em causa. No
ano letivo 2013/14 a percentagem de níveis negativos, foi de apenas 4,35%. Nos restantes anos letivos a
percentagem de níveis negativos é nula.
No 8.º de escolaridade não houve insucesso na disciplina de EMRC ao longo do quadriénio. No ano letivo
2013/14 a percentagem de níveis negativos foi de apenas 10,5%. Nos restantes anos letivos a percentagem de
níveis negativos é nula.
Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664
Email: geral@ebs-santana.pt; Site: www.ebs-santana.pt

Página 205 de 254
Mod. 105

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
2015/ 2016

Gráfico 10 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de EMRC (secundário)

No ensino secundário, nos anos letivos em estudo, a percentagem de níveis negativos é nula.
Associando os resultados provenientes das análises gráficas 8, 9 e 10 constatou-se que na disciplina de
EMRC não houve praticamente registo de níveis negativos em todos os anos de escolaridade, na maioria dos anos
letivos.
▪

Nota de conclusão.
No terceiro ciclo nas disciplinas de História e Geografia verifica-se algumas coincidências na percentagem

de níveis negativos atribuídos, nomeadamente nos anos letivos de 2012/13 e 2013/14, onde a percentagem é
exatamente igual, relativamente ao 8.º ano de escolaridade. Também nos anos de 2014/15 e 2015/16 a
percentagem de níveis negativos no 8.º ano destas disciplinas foi muito idêntica.
No ensino secundário constatou-se que nos anos 2012/13 e 2015/16 a percentagem de níveis negativos foi
mais elevada que nos anos 2013/14 e 2014/15, tendo sido esta ordem de valores comum às disciplinas de Geografia,
História e Filosofia. Nas disciplinas de História e de Geografia encontra-se uma correspondência de percentagem
nos anos letivos 2012/13 e 2015/16 sendo no 10.º ano de escolaridade de 25% e 30% respetivamente em ambas
as disciplinas. Fazendo um cruzamento entre os valores de 10.º ano em 2012/13 e de 11.º ano em 2013/14
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consegue-se constatar que um elevado número de níveis negativos se arrasta com a transição das turmas em
questão. Daqui se conclui que as variações dependem em grande parte das turmas que frequentam determinado
ano de escolaridade em cada ano letivo.

Análise de dados do departamento de Expressões
Quadriénio 2012/2013 a 2015/2016



Disciplina de Educação Física
Na tabela 1, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em educação física, em cada um

dos anos letivos de 2012 a 2016.

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 1 – % de níveis negativos de cada ano, de 2012 a 2016 na disciplina de educação física.

5º

Educação Física

6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,51
0,00
0,00

0,00
0,00
4,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1,69
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Os gráficos 1, 2 e 3 resumem essa evolução na disciplina de educação física por ciclo de ensino, 2.º ciclo,
3.º ciclo e secundário, respetivamente
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10,00

Evolução da % de negativas na disciplina de Ed. Física
(2º ciclo)

9,00
8,00
7,00

%

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo
5º

6º

Gráfico 1 – % de níveis negativos na disciplina de educação física (2.º ciclo)

Os resultados representados no gráfico 1 revelam que não existe insucesso na disciplina de educação física
(2.º ciclo) nos 4 anos letivos acima analisados, 2012-2016.
Evolução da % de negativas na disciplina de Ed. Física
(3º ciclo)
10,00
9,00
8,00
7,00

%

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

7º

8º

9º

Gráfico 2 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de educação física (3.º ciclo)
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A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 2 parece revelar que há uma diminuição do sucesso
na disciplina de educação física, (4,84% de níveis inferiores a 3) apenas no 7.º ano e no ano letivo 2013-2014,
quando comparado com o ano letivo anterior (0% de níveis negativos) e anos seguintes. No 8.º ano, o gráfico
evidencia, também, um ligeiro insucesso (1,69% de níveis inferiores a 3) apenas no ano letivo 2014/2015, sendo
inexistente nos anos letivos 2012-13, 2013-14 e 2015-16.

Evolução da % de negativas na disciplina de Ed. Física
(secundário)
10,00
9,00
8,00
7,00

%

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

10º

11º

12º

Gráfico 3 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de educação física (secundário)

Os resultados representados no gráfico 3 revelam que não existe insucesso na disciplina de educação física,
no 11.º e 12.º anos, nos 4 anos letivos acima analisados, 2012-2016. Apenas no 10.º ano, e no ano letivo, 201213 verificou-se 3,51% dos alunos obtiveram nível inferior a 10, situação esta que evoluiu favoravelmente nos anos
letivos seguintes, uma vez que não foram registados níveis negativos.
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Associando os resultados provenientes das análises gráficas 1, 2 e 3 constatou-se que os valores de
insucesso na disciplina de educação física no 2.º ciclo é inexistente e residuais no 3.º ciclos e secundário.



Disciplina de Educação Musical / Música
Na tabela 2, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em educação musical, em cada

um dos anos letivos de 2012 a 2016.

Ed. Musical /
Música

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 2 – % de níveis negativos de cada ano, de 2012 a 2016 na disciplina de educação musical.

5º
6º
7º
8º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
20,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-----

0,00
11,50
---------

Os gráficos 4 e 5 resumem essa evolução na disciplina de educação musical por ciclo de ensino, 2.º e 3.º
ciclos (7.º e 8.º anos), respetivamente.

Gráfico 4 – % de níveis negativos na disciplina de educação musical (2.º ciclo)
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A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 4 parece revelar que não há insucesso na disciplina
de educação musical no 2.º ciclo, à exceção, apenas do 5.º ano e no ano letivo 2012-13 e no 6.º ano, em que se
registou um aumento do insucesso no ano letivo 2015-16, dado que aproximadamente 12 % dos alunos obtiveram
nível inferior a 3.

Gráfico 5 – % de níveis negativos na disciplina de educação musical (3.º ciclo)

Os resultados representados no gráfico 5 revelam que não existe insucesso na disciplina de educação
musical, no 8.º ano, nos 4 anos letivos acima analisados, 2012-2016. Apenas no 7.º ano, e no ano letivo, 2013-14
verificou-se que 20 % dos alunos obtiveram nível inferior a 3, situação esta que evoluiu favoravelmente nos ano
letivo seguinte 2014-15, uma vez que não foram registados níveis negativos.
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Disciplina de Educação Visual


Na tabela 3, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em educação visual, em cada um
dos anos letivos de 2012 a 2016.

Educação Visual

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 3 – % de níveis negativos de cada ano, de 2012 a 2016 na disciplina de educação visual.

5º
6º
7º
8º
9º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,17
0,00
9,78
3,92
1,72

0,00
0,00
2,17
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2,38
0,00

Os gráficos 6 e 7 resumem essa evolução na disciplina de educação visual no 2.º ciclo e 3.º ciclo,
respetivamente.

%

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Evolução da % de negativas na disciplina de
Educação Visual (2º ciclo)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo
5º

6º

Gráfico 6 – % de níveis negativos na disciplina de educação visual (2.º ciclo)

Os resultados representados no gráfico 6 revelam que na disciplina de educação visual, no 2.º ciclo, nos 4
anos letivos acima analisados, de 2012 a 2016 apenas houve insucesso no ano letivo de 2013/2014, no 5.º ano,
com 4,17% de níveis negativos.
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Evolução da % de negativas na disciplina de Educação
Visual (3º ciclo)
10,00
9,00
8,00
7,00

%

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

7º

8º

9º

Gráfico 7 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de educação visual (3.º ciclo)

A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 7 revela que houve um aumento do insucesso na
disciplina de Educação Visual no 3.º ciclo, no ano letivo 2013/2014. Nos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016 houve
um aumento do sucesso escolar. No 9.º ano, apenas houve insucesso escolar no ano letivo 2013/2014.
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Disciplina de Educação Tecnológica


Na tabela 4, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em educação tecnológica, em cada
um dos anos letivos de 2012 a 2016.

Educação
Tecnológica

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 4 – % de níveis negativos de cada ano, de 2012 a 2016 na disciplina de educação Tecnológica.

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
7,14
0,00

0,00
0,00

2,27
0,00

5º

6º
7º
8º

Os gráficos 8 e 9 resumem essa evolução na disciplina de educação tecnológica no 2.º ciclo e 3.º ciclo,
respetivamente.

20,00

Evolução da % de negativas na disciplina de Educação
Tecnológica (2º ciclo)

18,00
16,00
14,00

%

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo
5º

6º

Gráfico 8 – % de níveis negativos na disciplina de educação tecnológica (2.º ciclo)
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Os resultados representados no gráfico 8 revelam que na disciplina de educação tecnológica, no 2.º ciclo,
nos 4 anos letivos acima analisados, de 2012 a 2016 apenas houve insucesso no ano letivo de 2015/2016, no 5.º
ano, com 2,27% de níveis negativos.

Evolução da % de negativas na disciplina de Educação
Tecnológica (3º ciclo)
20,00
18,00
16,00
14,00

%

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

7º

8º

Gráfico 9 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de educação tecnológica (3.º ciclo)

A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 9 revela que houve um aumento do insucesso na
disciplina de educação tecnológica, (7,14% de níveis inferiores a 3) apenas no 7.º ano, no ano letivo de 2013-2014.
No 8.º ano não existiu insucesso escolar.
Nos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016 não houve a disciplina de educação tecnológica.
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Análise de dados do departamento de Línguas e Humanidades
Quadriénio 2012/2013 a 2015/2016



Disciplina de Francês
Na tabela 1, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em Francês em cada um dos
anos letivos de 2012 a 2016.

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 1 - % de níveis negativos de cada ano, de 2012 a 2016 na disciplina de Francês
% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

1,82
6,98
20,00
0,00

9,30
4,08
0,00
0,00

10,17
13,16
0,48
0,00

0,00
3,77
15,38
5,26

5º
6º

Francês

7º
8º
9º
10º
11º
12º

Os gráficos 1 e 2 resumem a evolução na disciplina de Francês por ciclo de ensino, 3.º ciclo e secundário,
respetivamente.
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Gráfico 1 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Francês (3.º Ciclo)

No 8.º ano, houve um aumento dos níveis negativos na disciplina de francês entre os anos letivos de 2013
/14 e 2014/15. No ano letivo 2015/2016 a % de níveis inferiores a 3 reduziu para 0,00%.
No que concerne ao 9.º ano de escolaridade verifica-se uma oscilação nos resultados uma vez que no ano
letivo 2013/14 existiu uma redução dos níveis inferiores a três comparativamente ao ano anterior. Em 2014/15 houve
um aumento de níveis negativos, enquanto que no ano letivo 2015/16 observa-se a redução mais acentuada dos
anos analisados no gráfico.
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Evolução da % de negativas na disciplina de Francês
(secundário)
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Gráfico 2 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Francês (Secundário)

Os resultados representados no gráfico revelam que no 10.º ano em 2012/13 verificava-se 20% de níveis
inferiores a 10 valores. Nos anos intermédios a % reduziu para valores de 0% ou aproximados. No ano letivo
2015/16, constata-se um novo acréscimo para 15,38% dos níveis negativos.
No 11.º ano, verifica-se nos três primeiros anos do quadriénio não existiram níveis inferiores a 10, enquanto
que o último ano apresenta uma pequena % de níveis negativos.
Note-se que no 12.º ano não existiu a disciplina de Francês.
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Disciplina de Português
Na tabela 2, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em Português em cada um dos
anos letivos de 2012 a 2016.

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 2 - % de níveis negativos de cada ano, de 2012 a 2016 na disciplina de Francês

5º

Português

6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

4,00
1,96
23,60
11,30
4,65
11,10
0,00
0,00

8,33
6,38
17,70
14,00
0,00
4,17
0,00
0,00

8,51
4,35
0,00
18,64
5,26
1,69
0,00
0,00

6,82
0,00
16,00
0,00
1,89
10,91
1,79
2,22

Os gráficos 3, 4 e 5 resumem a evolução na disciplina de Português por ciclo de ensino, 2.º e 3.º ciclo e
secundário, respetivamente.
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Gráfico 3 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Português (2.º Ciclo)
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No 5.º ano houve um aumento de insucesso nos anos letivos subsequentes a 12/13, na disciplina de Português.
No tocante ao 6º ano de escolaridade, constata-se um aumento de níveis inferiores a três no ano letivo 13/14, que foi
decrescendo até atingir resultados 100% de níveis positivos no final do quadriénio.

Evolução da % de negativas na disciplina de Português
(3º ciclo)
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Gráfico 4 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Português (3.º Ciclo)

No 7.º ano, verifica-se que no ano letivo 12/13 a % de níveis negativos encontrava-se na casa dos 23,6%
que decresceu ligeiramente no ano letivo seguinte e de forma acentuada em 14/15 atingindo 0% de níveis negativos.
No ano letivo 15/16 constata-se novamente um aumento significativo, atingindo os 16%.
No 8.º ano, surge uma tendência de aumento de níveis negativos na disciplina de Português a partir do ano
letivo 12-13 até 14/15. No último ano do quadriénio há uma redução do insucesso, pois atingiu-se os 0% de níveis
negativos.
No 9.º ano, a % de níveis negativos é inferior ao 7.º e 8.º anos, em todos os anos letivos do quadriénio.
Destacam-se os resultados do ano letivo 13/14 em que se atingiu 0% de níveis negativos e em 15/16 a % foi também
reduzida.
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Evolução da % de negativas na disciplina de português
(secundário)
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Gráfico 5 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Português (Secundário)

No 10.ºano, na disciplina de Português, verifica-se a partir de 12/13 uma descida gradual dos níveis
inferiores a 10 até 14/15. No último ano do quadriénio constata-se um aumento significativo semelhante aos
resultados do início do quadriénio.
No 11.º e 12.º ano, os resultados apurados são idênticos em todo o quadriénio. Assim, apenas o ano letivo
15/16 apresenta níveis inferiores a dez.
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Disciplina de Inglês
Na tabela 3, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em Francês em cada um dos
anos letivos de 2012 a 2016.

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 3 - % de níveis negativos de cada ano, de 2012 a 2016 na disciplina de Inglês

5º
6º

Inglês

7º
8º
9º
10º
11º
12º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

10,00
7,84
18,20
5,45
18,60
9,76
2,86
0,00

6,25
4,17
21,00
16,30
6,12
5,41
0,00

6,38
10,87
21,74
28,81
5,26
5,13
5,41
0,00

6,82
9,62
15,69
21,43
0,00
9,30
2,63
0,00

Os gráficos 6, 7 e 8 resumem a evolução na disciplina de Inglês por ciclo de ensino, 2.º e 3.º ciclo e
secundário, respetivamente.
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Gráfico 6 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Inglês (2.º Ciclo)
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Em Inglês de 5.º ano, inicia-se o quadriénio com 10% de níveis inferiores a 3. Esta % reduz no ano letivo
13/14 e mantém-se até ao final do quadriénio. No 6.º ano, constata-se uma ligeira descida no ano letivo 13/14 em
relação ao ano anterior. Todavia nos anos letivos seguintes verifica-se as percentagens mais altas do quadriénio.
Evolução da % de negativas na disciplina de inglês (3º
ciclo)
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Gráfico 7 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Inglês (3.º Ciclo)

O 7.º ano apresenta na disciplina de Inglês uma % de níveis inferiores a 3 muito semelhante nos três
primeiros anos do quadriénio, enquanto que no ano letivo15/16 a % é a mais reduzida dos quatro anos.
No 8.º ano, iniciou-se o quadriénio com 5, 45 % de níveis inferiores a 3 que subiu acentuadamente nos anos
letivos 13/14 e 14/15, atingindo a % de 28, 81. No último ano, apresentou uma ligeira redução de níveis negativos
comparativamente ao ano anterior.
N 9.º ano, constata-se uma descida acentuada dos níveis negativos ao longo do quadriénio, atingindo-se
0% de níveis inferiores a 3 no último ano.
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Evolução da % de negativas na disciplina de inglês
(secundário)
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Gráfico 8 – Evolução da % de níveis negativos na disciplina de Inglês (Secundário)

No 10.º ano, verifica-se que no primeiro e último anos do quadriénio as percentagens de níveis inferiores a
10 são mais elevadas quando comparadas com os anos intermédios.
No 11.º ano, não se verificam oscilações ao longo do quadriénio, realçando-se o ano letivo 13/14, em que
não existiram níveis inferiores a 10.
O 12.º ano não apresenta níveis negativos. Note-se apenas que não existiu a disciplina de Inglês no ano
letivo 13/14.

Análise de dados do departamento de Ciências Exatas, da Natureza e Tecnologias - CENT
Quadriénio 2012/2013 a 2015/2016


Disciplina de matemática
Da tabela 1, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em matemática, em cada um dos

anos letivos do quadriénio supramencionado.
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Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 1 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina de matemática

5º

Matemática

6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

8,00
15,70
36,40
49,10
37,20
8,00
14,90
0,00

4,17
6,25
12,90
46,50
26,50
3,33
24,00
36,40

2,13
6,52
17,39
28,81
39,47
15,91
16,67
18,75

18,18
7,69
8,16
16,67
39,62
33,33
26,83
16,13

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
Os gráficos 1, 2 e 3 resumem essa evolução na disciplina de matemática por ciclo de ensino, 2.º ciclo, 3.º
ciclo e secundário, respetivamente.
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Gráfico 1 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de matemática (2.º ciclo)
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Os resultados representados no gráfico 1 parecem revelar que no 5.º ano houve uma redução do insucesso
a matemática entre 2012 /13 e 2014/15, o mesmo não se verificando no presente ano letivo.
No que concerne ao 6.º ano de escolaridade, verificou-se um acentuado decréscimo do insucesso entre
2012/13 e 2013/14. A partir daqui manteve-se abaixo dos 10%, sem grandes oscilações.
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Gráfico 2 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de matemática (3.º ciclo)

A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 2 parece revelar que há uma tendência de melhoria
dos resultados, no 7.º e 8.º anos de escolaridade. Contudo, no 9.º ano de escolaridade verifica-se que os resultados
dos alunos mantêm-se com uma percentagem elevada de níveis negativos.
No 7.º ano os resultados obtidos entre 2012/13 e 2013/14 sofreram uma melhoria significativa passando de
36% de níveis negativos para 13% respetivamente. A partir daí tem sofrido pequenas alterações, situando-se
atualmente nos 8%.
No 8.º ano os resultados dos alunos tiveram uma melhoria significativa, tendo-se verificado que a % de
níveis negativos tem vindo sempre a diminuir, passando de 49 % para os atuais 17%.
Contrariamente a esta tendência de maximização do sucesso na matemática, destacam-se os resultados
para o 9.º ano constatando-se que a redução do insucesso não foi de todo alcançada, uma vez que a % de níveis
negativos aumentou ligeiramente passando dos 37% em 2012/13 para os 40% em 2015/16. De realçar que entre
2012/13 e 2013/14 verificou-se uma diminuição de 10% nos níveis negativos.
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Evolução da % de negativas na disciplina de matemática A
(secundário)
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Gráfico 3 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de matemática (secundário)

Os resultados apresentados no gráfico 3 sugerem uma tendência crescente do insucesso na matemática de
10.º ano, a partir do ano 2013/14, passando dos 3% para 33%.
No 11.º ano verificou-se uma oscilação entre os 15% e os 27% de níveis negativos ao longo do quadriénio
2012-2016.
Relativamente ao 12.º ano, os resultados obtidos entre 2012/13 e 2013/14 sofreram um aumento significativo
passando de 0% de níveis negativos para 36% respetivamente. A partir daí tem diminuído, situando-se atualmente
nos 16%.
Associando os resultados provenientes das análises gráficas 1, 2 e 3 constatou-se que os 9.º, 10.º e 11.º
anos são os mais problemáticos, tendo-se identificado que os níveis negativos na matemática ultrapassam os 20%,
no final do quadriénio.
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Disciplina de MACS
Da tabela 2, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em matemática aplicada às ciências

sociais (MACS), em cada um dos anos letivos do quadriénio supramencionado.

Tabela 2 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina de matemática aplicada às ciências

MACS

Ano de
escolaridade

Disciplina

sociais (MACS)

10º
11º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

25,00
18,80

5,56
22,20

0,00
25,00

10,00
12,50

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
O gráfico 4 resume essa evolução na disciplina de MACS.
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Gráfico 4 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de MACS

Os resultados representados no gráfico 4 parecem revelar que no 10.º ano houve uma redução do insucesso
a MACS entre 2012/13 e 2014/15, apesar de registar este ano um ligeiro aumento, fixando-se nos 10%.
No que concerne ao 11.º ano de escolaridade, verificou-se um aumento do insucesso entre 2012/13 e
2014/15. Mas no último ano diminuiu de uma forma significativa o número de negativas, fixando-se nos 13%.
Analisando a avaliação da disciplina de MACS, podemos verificar que na sua globalidade o aproveitamento
dos alunos é suficiente.



Disciplina de Ciências Naturais
Da tabela 3, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em ciências naturais, em cada um

dos anos letivos do quadriénio supramencionado.
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Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 3 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 2012-16, na disciplina de ciências naturais

Ciências Naturais

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

% de níveis negativos

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

0,00
1,96
5,45
9,09
2,33
0,00
0,00

0,00
0,00
6,45
0,00
2,04
0,00
0,00

0,00
0,00
8,70
13,56
0,00
2,27
0,00

0,00
0,00
4,08
0,00
0,00
0,00
0,00

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
Os gráficos 5, 6 e 7 resumem essa evolução na disciplina de ciências naturais por ciclo de ensino, 2.º ciclo,
3.º ciclo e secundário, respetivamente.
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Gráfico 5 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de ciências naturais (2.º ciclo)
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Os resultados representados no gráfico 5 revelam que não houve qualquer nível negativo na disciplina de
ciências naturais no 5.º ano, ao longo dos últimos 4 anos, tendo em conta a avaliação do último período de cada
ano.
No que concerne ao 6.º ano de escolaridade, verificou-se um decréscimo do insucesso entre 2012/13 e
2013/14 passando de 2% para 0% os níveis inferiores a 3. A partir daí manteve-se o número de positivas naquela
disciplina, 100%.
Podemos constatar que no 2.º ciclo em ciências naturais, o aproveitamento dos alunos é muito bom.
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Gráfico 6 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de ciências naturais (3.º ciclo)

A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 6 revela que há uma tendência de melhoria dos
resultados, no 9.º ano de escolaridade passando de 2% de níveis negativos em 2012/13 para 0% desde 2014/15.
No 8.º ano os resultados obtidos entre 2012/13 e 2013/14 sofreram uma melhoria significativa passando de
9% de níveis negativos para 0% respetivamente. No entanto, em 2014/15 volta a subir a percentagem de negativas,
para este ano letivo voltar a não haver negativas na disciplina de ciências naturais.
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No 7.º ano os resultados dos alunos têm sofrido poucas variações, com os níveis negativos a oscilarem
entre os 4% e os 9% nos últimos 4 anos.
Analisando a avaliação do 3.º ciclo em ciências naturais, podemos verificar que na sua globalidade o
desempenho e o aproveitamento dos alunos é bom, pelo menos se tivermos em conta o reduzido número de níveis
negativos que lhes foram atribuídos.
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Gráfico 7 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de biologia e geologia (secundário)

Os resultados apresentados no gráfico 7 indicam a tendência de sucesso na disciplina de biologia e geologia
do ensino secundário, na nossa escola.
No 11.º ano não foram atribuídos quaisquer níveis negativos ao longo do quadriénio 2012-2016.
Relativamente ao 10.º ano, só no ano letivo 1014/2015 houve uma pequena percentagem, cerca de 2%, de
alunos que tiveram negativa no final do ano. Nos restantes anos a taxa de sucesso foi de 100%.
Pode-se constatar que o ensino da biologia e geologia na nossa escola vai no bom caminho.
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Disciplina de Biologia
Da tabela 4, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em biologia, em cada um dos anos

letivos do quadriénio supramencionado.

Tabela 4 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina biologia

Disciplina

Ano de
escolaridade

2012/13

Biologia

% de níveis negativos

12º

0,00

2013/14

2014/15

2015/16

0,00

0,00

0,00

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
O gráfico 8 resume essa evolução na disciplina de biologia.
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Gráfico 8 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de biologia
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Os resultados representados no gráfico 8 revelam que no 12.º ano não houve insucesso a biologia pelo que
a percentagem de níveis negativos é nula.



Disciplina de Geologia
Da tabela 5, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em geologia, em cada um dos anos

letivos do quadriénio supramencionado.

Tabela 5 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina geologia

Disciplina

Ano de
escolaridade

2012/13

Geologia

% de níveis negativos

12º

0,00

2013/14

2014/15

2015/16

---

----

0,00

Uma vez que em 2013/14 e em 2014/2015 não houve alunos matriculados em geologia, na nossa escola,
optamos por não apresentar os resultados do último quadriénio desta disciplina em gráfico.
De qualquer forma podemos constatar, através dos valores tabelados, que a taxa de insucesso em geologia
é 0%, nos anos em que a referida disciplina foi lecionada no nosso estabelecimento de ensino.



Disciplina de Físico-Química
Da tabela 6, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em físico-química, em cada um

dos anos letivos do quadriénio supramencionado.
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Físico- Química

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 6 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina de físico-química

7º
8º
9º
10º
11º

% de níveis negativos
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

32,70
3,64
0,00
12,00
20,90

3,23
6,98
2,04
0,00
6,06

2,17
10,17
5,26
15,91
25,00

8,16
5,90
20,80
7,41
2,13

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
Os gráficos 9 e 10 resumem essa evolução na disciplina de físico-química no 3.º ciclo e secundário,
respetivamente.

Evolução da % de negativas na disciplina de FísicoQuímica (3º ciclo)
50,00
45,00
40,00
35,00

%

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

7º

8º

9º

Gráfico 9 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de físico-química (3.º ciclo)
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A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 9 parece revelar que há uma tendência de melhoria
dos resultados, no 7.º de escolaridade, contrariamente ao que vem a acontecer no 9.º ano de escolaridade onde os
resultados dos alunos tem vindo a piorar ao longo do tempo.
No 7.º ano os resultados obtidos entre 2012/13 e 2013/14 sofreram uma melhoria significativa passando de
33% de níveis negativos para 3% respetivamente. No ano seguinte os resultados ainda foram melhores, mas no
último ano letivo volta a subir o nível de negativas fixando-se em 8,16%.
No 8.º ano os resultados dos alunos estão equilibrados, sendo que os níveis negativos oscilaram entre os
4% e os 10% fixando-se este ano nos 6%
Como já referido, no 9.º ano temos vindo sempre a aumentar o número de níveis negativos sendo que a
maior diferença deu-se de 2014/15 para 2015/16 passando de 5% para 21% o número de negativas em física e
química.
Destaca-se as notas finais do 9.º ano ultrapassando os 20% os níveis negativos.

Evolução da % de negativas na disciplina de Física e
Química A (secundário)
50,00
45,00
40,00
35,00

%

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

10º

11º

Gráfico 10 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de física e química A (secundário)

Pelos resultados apresentados no gráfico 10 verifica-se uma oscilação de níveis negativos ao longo do
quadriénio 2012-2016, tanto para o 10.º como para o 11.º ano.
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Saliente-se que de 2012/13 para 2013/14 há uma melhoria significativa nos resultados tanto no 10.º como
no 11-º ano, mas no ano seguinte, em 2014/15, os mesmos voltam a decrescer tendo atingido os 16% e os 25% de
níveis inferiores a 10, no 10.º e 11.º anos, respetivamente. Se tivermos em conta o último ano, 2015/16, os resultados
voltam a sofrer grande variação, aumentando o sucesso dos alunos, fixando-se os níveis negativos em 7% no 10.º
ano e de apenas 2% no 11.º ano.
Associando os resultados provenientes das análises gráficas 9 e 10 constatou-se que o 9.º, 10.º e 11.º anos
são os mais problemáticos, tendo-se identificado que os níveis negativos na física e química de 9.º ano ultrapassou
os 20%, no final deste ano letivo.



Disciplina de Física
Da tabela 7, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em física, em cada um dos anos

letivos do quadriénio supramencionado.

Tabela 7 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina física

Disciplina

Ano de
escolaridade

2012/13

Física

% de níveis negativos

12º

0,00

2013/14

2014/15

2015/16

0,00

0,00

0,00

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
O gráfico 11 resume essa evolução na disciplina de física.
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Evolução da % de negativas na disciplina de Física
(12.º ano)
50,00
45,00
40,00
35,00

%

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
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2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

Gráfico 11 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de física

Podemos verificar que ao longo dos 4 anos em análise não foram atribuídas negativas aos alunos que
escolheram como opção a disciplina de física, pelo que o sucesso da referida disciplina é de 100%



Disciplina de Química
Da tabela 8, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em química, em cada um dos anos

letivos do quadriénio supramencionado.

Tabela 8 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina química

Disciplina

Ano de
escolaridade

2012/13

Química

% de níveis negativos

12º

0,00

2013/14

2014/15

2015/16

0,00

0,00

0,00
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Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
O gráfico 12 resume essa evolução na disciplina de química.
Evolução da % de negativas na disciplina de Química
(12.º ano)
50,00
45,00
40,00
35,00

%

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ano Letivo

Gráfico 12 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de química

Assim como na disciplina de física, também na química é fácil de verificar que ao longo dos 4 anos em
análise não foram atribuídas negativas aos alunos que escolheram como opção a disciplina de química. Sendo
assim, o sucesso da referida disciplina é de 100%.
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Disciplina de TIC
Da tabela 9, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em TIC, em cada um dos anos

letivos do quadriénio supramencionado.

Ano de
escolaridade

Disciplina

Tabela 9 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina de TIC

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

8º

0,00
1,82

4,84
0,00

10,87
1,69

4,00
0,00

9º

0,00

---

---

---

7º

TIC

% de níveis negativos

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
O gráfico 13 resume a evolução na disciplina de TIC no 3.º ciclo.
Evolução da % de negativas na disciplina de TIC
(3º ciclo)
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%
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7º
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9º

Gráfico 13 – evolução da % de níveis negativos na disciplina de TIC (3.º ciclo)
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A interpretação dos resultados apresentados no gráfico 13 parece revelar que há uma tendência de melhoria
dos resultados, no 7.º e 8.º anos de escolaridade no último ano letivo.
No 7.º ano os resultados obtidos entre 2012/13 e 2014/15 sofreram um aumento de níveis negativos
passando de 0% para 11% respetivamente. A percentagem de níveis inferiores a 3 voltou a diminuir, tendo-se fixado
em 6% no fim desde quadriénio.
No 8.º ano os resultados dos alunos têm-se mantido praticamente inalterados variando o nível de negativas
entre 0% e 2%.
Uma vez que a disciplina de TIC deixou de ser lecionada ao 9.º ano nos últimos 3 anos, não podemos tirar
conclusões sobre a evolução da mesma.



Disciplina de Aplicações Informáticas B
Da tabela 10, constam os dados relativos à % de níveis negativos obtidos em aplicações informáticas B, em

cada um dos anos letivos do quadriénio supramencionado.

Tabela 10 – % de níveis negativos referencial, de cada ano do quadriénio 12-16, na disciplina aplicações informáticas B

Disciplina

Ano de
escolaridade

2012/13

Aplicações
Informáticas – B

% de níveis negativos

12º

0,00

2013/14

2014/15

2015/16

0,00

0,00

0,00

Com o objetivo de facilitar a interpretação e discussão de dados, representou-se graficamente a evolução
da % de níveis negativos ao longo do quadriénio em análise.
O gráfico 14 resume essa evolução na disciplina de aplicações informáticas B.
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Evolução da % de negativas na disciplina de Aplicações
Informáticas - B (12.º ano)
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%
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Gráfico 14– evolução da % de níveis negativos na disciplina de aplicações informáticas B

Os resultados representados no gráfico 14 não deixam dúvidas quanto ao sucesso da disciplina de
Aplicações Informáticas, nos últimos anos, na nossa escola, verificando-se que o aproveitamento dos alunos tem
sido de 100%.
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Anexo 8 – Análise interna de resultados dos exames nacionais relativos a 2010-2016

Evolução dos resultados dos Exames Nacionais de 3.º ciclo e secundário
Contextualizações:
O índice CIF é o quociente entre a média CIF (classificação interna final) e a média CE (classificação de exame)
x100.
Índice 100 indica a média CIF igual à média CE. Quanto maior for o índice CIF, maior é a diferença entre a CIF e a
CE e vice-versa.
Exemplo: Índice CIF=112 significa que a média de CIF é 12% superior à média CE. A reta de regressão linear indica
a tendência face aos anos anteriores. Quanto maior declive, maior é a diferença entre a média CIF e a média CE.
Nas médias CE não foram contabilizadas as classificações dos alunos autopropostos.

Análise dos Resultados no 3.º ciclo
Tabela 1: Comparação da Média CE na Escola e a nível Nacional, no ano 2016

Média CE
Desvio Padrão
Média CE
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

Português
Nacional Escola
57,0
58,4
15,0
14,3
3,04
0,74
31
90

Matemática
Nacional Escola
47,0
46,5
26,0
29,4
2,65
1,30
0
97

Tabela 2: Distribuição de percentagens por nível, da Média de CE na Escola

nível 1
nível 2
nível 3
nível 4
nível 5

Português
0%
23,10%
51,90%
23,10%
1,90%
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Tabela 2: Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Português, entre 2010 e 2016

Português
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Média

Média CIF

Média CE

CIF - CE

Índice CIF

3,07
3
3,39
3,4
3,83
3,27
3,31

3,21
2,58
2,92
2,57
3,02
2,86
3,04

-0,14
0,42
0,47
0,83
0,81
0,41
0,27

95,6
116,3
116,1
132,3
126,8
114,3
108,9
115,8

Gráfico 1: Comparação entre a CIF e a CE em Português, 3.º ciclo
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Gráfico 2: Índices CIF em Português, na escola, 3º ciclo
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Tabela 3: Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Matemática, entre 2010 e 2016
Matemática
Média CIF Média CE CIF - CE Índice CIF
2010
2,91
2,77
0,14
105,1
2011
2,98
2,31
0,67
129,0
2012
3,26
3,2
0,06
101,9
2013
2,88
2,55
0,33
112,9
2014
3,21
3,06
0,15
104,9
2015
2,95
2,54
0,41
116,1
2016
3,08
2,65
0,43
116,2
Média
112,3

Gráfico 3: Comparação entre a Média CIF e a CE em Matemática, 3.º ciclo
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Gráfico 4: Índices CIF em Matemática, na escola, 3º ciclo
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Resultados dos Exames Nacionais no secundário

Tabela 4: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Português, entre 2010 e 2016
639 - Português
Média CIF Média CE CIF - CE Índice CIF
2010
14,23
8,99
5,24
158,3
2011
13,57
9,98
3,59
136,0
2012
13,36
8,89
4,47
150,3
2013
14
9,5
4,5
147,4
2014
13,07
9,11
3,96
143,5
2015
14,7
9,72
4,98
151,2
2016
13,31
9,31
4
143,0
Média
147,1

Gráfico 5: Comparação entre a CIF e a CE em Português, no secundário
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Gráfico 6: Índices CIF em Português, na escola, no secundário
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Tabela 5: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Português, entre 2010 e 2016
635 - Matemática A
Média CIF Média CE CIF - CE Índice CIF
2010
13,53
9,59
3,94
141,1
2011
13,04
7,64
5,4
170,7
2012
12
8,09
3,91
148,3
2013
13,06
7,45
5,61
175,3
2014
13
3,6
9,4
361,1
2015
14,23
9,96
4,27
142,9
2016
13,63
5,99
7,64
227,5
Média
195,3

Gráfico 7: Comparação entre a CIF e a CE em Matemática A, no secundário
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Gráfico 8: Índices CIF em Matemática A, na escola, no secundário
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Tabela 6: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Biologia e Geologia, entre 2010 e 2016
702 - Biologia e Geologia
Média CIF Média CE CIF - CE Índice CIF
2010
13,09
7,92
5,17
165,3
2011
13,09
8,23
4,86
159,1
2012
13,97
8,29
5,68
168,5
2013
15,16
5,53
9,63
274,1
2014
16,32
10,62
5,7
153,7
2015
14,71
6,37
8,34
230,9
2016
14,37
8,11
6,26
177,2
Média
189,8

Gráfico 9: Comparação entre a CIF e a CE em Biologia e Geologia, no secundário
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Gráfico 10: Índices CIF em Biologia e Geologia, na escola, no secundário
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Tabela 7: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Física e Química, entre 2010 e 2016
715 - Física e Química
Média CIF Média CE CIF - CE Índice CIF
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Média

11,48
13,2
13,63
14,62
13,2
14,9

7,39
4,99
5,64
8,77
7,08
8,39
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Gráfico 11: Comparação entre a CIF e a CE em Física e Química, no secundário
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Gráfico 12: Índices CIF em Física e Química, na escola, no secundário
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Tabela 8: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a História, entre 2010 e 2016
623 - História
Média CIF Média CE CIF - CE Índice CIF
2010
15,25
12,53
2,72
121,7
2011
13,25
13,28
-0,03
99,8
2012
12,5
11,05
1,45
113,1
2013
12,4
11,25
1,15
110,2
2014
13,14
9,26
3,88
141,9
2015
12,82
5,88
6,94
218,0
2016
13,06
7,1
5,96
183,9
Média
141,2
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Gráfico 13: Comparação entre a CIF e a CE em História, no secundário
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Gráfico 14: Índices CIF em História, na escola, no secundário
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Tabela 9: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Geografia, entre 2010 e 2016
719 - Geografia
Média CIF Média CE CIF - CE Índice CIF
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Média

12,9
12,31
13,04
13,25
12,82
13,21

9,12
9,93
7,87
8,6
11,58
10,06
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Gráfico 15: Comparação entre a CIF e a CE em Geografia, no secundário
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Gráfico 16: Índices CIF em Geografia, na escola, no secundário
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Tabela 10: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a MACS, entre 2010 e 2016
835 - MACS
Média CIF Média CE CIF - CE Indíce CIF
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Média

14,22
12,73
12,25
12,58
13,75
13,47

11,54
9,88
6,18
8,53
12,23
9,56
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Gráfico 17: Comparação entre a CIF e a CE em MACS, no secundário
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Gráfico 18: Índices CIF em MACS, na escola, no secundário
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Tabela 11: : Comparação das Médias CIF e das Médias CE, a Filosofia, entre 2010 e 2016
714 - Filosofia
Média CIF Média CE CIF - CE Indíce CIF
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Média

16,33
13,33
14,75
14,21
12,4

6,63
7,07
10,69
9,18
9,76
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Gráfico 19: Comparação entre a CIF e a CE em Filosofia, no secundário
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Gráfico 20: Índices CIF em Filosofia, na escola, no secundário
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básicas, o abandono escolar, a cobertura do pré-escolar e a aprendizagem
ao longo da vida. As metas indicadas, tendo um grau de verosimilhança
aceitável, não dependem tanto de variáveis-instrumentais, mas mais de
variáveis-contextuais que solicitam a mobilização da escola, dos pais,
das autarquias, dos agrupamentos escolares, de outras associações e
instituições, isto é, do capital social de toda a comunidade educativa. Entendemos que a opção feita foi a mais adequada aos interesses nacionais.
Neste sentido, saúda-se a preconizada metodologia de envolvimento dos
principais actores no terreno, de algum modo pioneira face a anteriores
processos congéneres, já que deles dependerá, em grande medida, a
prossecução das metas fixadas.
Parece-nos extremamente positivo que se proceda à avaliação de um
progresso intermédio em 2012/2013, considerando que são necessários
factores de regulação na monitorização, evitando o esbanjamento de
recursos humanos e materiais em actividades paralelas desarticuladas
e não rotinizadas.
É extremamente importante que se promova a articulação do Programa
Educação 2015 com as medidas que estão a ser implementadas, nomeadamente as alterações ao Decreto-Lei n.º 6/2001 que remetem para a
escolas a organização dos tempos lectivos dos 2° e 3° ciclos, a eliminação
da Área de Projecto do elenco das áreas curriculares não disciplinares e
a reorganização dos desenhos curriculares dos 2° e 3° ciclos.
É, ainda, essencial que se articule este Programa com o Projecto das
Metas de Aprendizagem que faz parte da Estratégia Global de Desenvolvimento de um Currículo Nacional do Ensino Básico e Secundário.
No Anexo 3 os indicadores de qualidade educativa que aparecem na
tabela 1 referem apenas os exames nacionais de Língua Portuguesa e de
Matemática nos diferentes níveis de ensino. Entendemos que, a par dos
resultados dos exames nacionais, será imprescindível ter em conta os
indicadores dos estudos internacionais em que Portugal está envolvido,
nomeadamente o PISA. Divulgados recentemente, podem e devem ser
referentes para a construção de indicadores, que avaliem mais do que
os conhecimentos nos diferentes domínios em análise, as competências
básicas dos alunos em leitura, matemática e ciências.
Em nosso entender, as tabelas contidas no Anexo 3 não permitem
uma leitura clara e revelam ambições muito diferenciadas relativamente
às metas propostas.
No que diz respeito ao Anexo 4, que inclui as sugestões de procedimentos a adoptar pelos agrupamentos e pelas escolas, parece-nos que
é pormenorizado nas orientações e acções a seguir, mas omisso no
que diz respeito à concretização de recursos humanos e materiais que
apoiem a sua execução.
É, ainda, de relevar o facto de que na metodologia proposta a administração central se remeter, apenas, a um papel informativo, de
monitorização e de avaliação, sem fazer o enquadramento no que diz
respeito a providenciar recursos humanos e materiais que possam promover e apoiar as estratégias de desenvolvimento do programa, através
de medidas de política de âmbito nacional.
3 — Recomendações
Os desafios que se colocam a Portugal para responder adequadamente
aos compromissos assumidos a nível nacional, da União Europeia e a
nível internacional continuam a ser enormes. Como consta no Capítulo
6.1 da publicação do CNE — Estado da Educação 2010 — Percursos
Escolares — onde se faz uma análise da evolução de Portugal relativamente a todas as metas seleccionadas pode-se “perceber o caminho
percorrido pelo país e a distância a que ficou das metas acordadas para
2010, perspectivando a amplitude dos desafios a vencer para alcançar
algumas das metas definidas no horizonte 2020.”
Na divulgação recente dos resultados do PISA 2009, que fez o seu
enfoque no domínio da competência de leitura dos alunos, Portugal
aparece entre os países que apresentam significativas melhorias em
matemática e ciências, entre outras. Esta situação resulta de um investimento importante por parte de todos os agentes educativos, considerando
o CNE fundamental salvaguardar as condições para que, no futuro, se
consolidem esses resultados. Verifica-se, no entanto, que ainda temos
um grande caminho a percorrer.
Assumindo o CNE a intenção de acompanhar o desenvolvimento
do Programa Educação 2015, da qual decorrerá uma reflexão mais
aprofundada e, consequentemente, uma apreciação fundamentada nos
resultados da sua operacionalização bem como na experiência dos diferentes actores que nele intervêm, entendemos oportuno formular algumas
recomendações sobre o documento em apreciação. No sentido de que o
Programa Educação 2015 possa atingir as metas que nele se encontram
definidas o CNE recomenda que:
1 — Os agrupamentos e as escolas no exercício pleno da sua autonomia adeqúem a sua estratégia ao contexto socioeducativo em que se
inserem, procurando identificar as causas para os resultados menos bons

que alcançam e a que nível se situa a responsabilidade: das próprias
organizações escolares, da administração local, regional ou central.
2 — A Administração Educativa crie as condições necessárias à resolução dos problemas, cuja responsabilidade não possa ser integralmente
cometida aos agrupamentos e às escolas e às entidades que venham a
ser mobilizadas para o desenvolvimento deste Programa.
3 — O Ministério da Educação se empenhe em assegurar a coerência e a articulação das alterações que se propõe introduzir no sistema
educativo, de modo a focalizar o trabalho das escolas no cumprimento
dos objectivos prioritários que permitam melhorar as aprendizagens de
todos os alunos.
4 — Os indicadores para a avaliação da melhoria das competências
básicas dos alunos não se limitem, apenas, aos resultados das provas nacionais que testam essencialmente os conhecimentos. Deverão construir-se outros que, à semelhança dos utilizados no estudo PISA, permitam
avaliar efectivamente as competências dos alunos.
5 — O financiamento para a educação seja adequado, consistente e
proporcional ao esforço proposto, muito em particular para dar concretização ao que se estabelece na RCM n.º 91/2010 de 19 de Novembro, no
que se refere à Agenda Digital 2015 e à Educação de Excelência como
área de intervenção prioritária, que prevê a criação do “Tutor virtual da
matemática”, a desenvolver como projecto-piloto já em 2010-2011 e,
também, para dar expressão material concreta ao tema central da Estratégia 2020 da Comissão Europeia, designada uma estratégia inteligente,
sustentável e inclusa, onde a educação, mais uma vez, tem um papel
central de grande relevo.
1

Conselho Nacional de Educação, Parecer n.º 5/2010
Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro
estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da
formação E.F. 2020.
2

Conselho Nacional de Educação 14 de Dezembro de 2010. — A
Presidente, Ana Maria Dias Bettencourt.
204123753
Recomendação n.º 1/2011
Recomendação sobre Avaliação das Escolas
Preâmbulo
No uso das competências que por lei lhe são conferidas, e nos termos
regimentais, após apreciação do projecto de Recomendação elaborado
pelos Conselheiros Jorge Marques da Silva e Paula Santos, o Conselho
Nacional de Educação, em reunião plenária de 14 de Dezembro de 2010,
deliberou aprovar o referido projecto, emitindo assim a sua segunda
Recomendação no decurso do ano de 2010.
I — Introdução
A presente recomendação constitui a terceira tomada de posição do
CNE sobre o processo de Avaliação Externa das Escolas (AEE) e é
emitida no momento em que está prestes a ser finalizado o primeiro
ciclo avaliativo, iniciado em 2006, no quadro da Lei n.º 31/2002, de 20
de Dezembro, e no âmbito do qual já foram avaliados 984 agrupamentos
de escolas e escolas não agrupadas.
Trata-se de um momento particularmente desafiante já que, não estando ainda disponíveis os resultados da avaliação de todas as escolas (1)
e não tendo sido realizada uma aferição dos efeitos deste programa,
importa, ainda assim, mobilizar o conhecimento já adquirido para a
preparação do novo ciclo.
Tendo em conta a natureza, composição e atribuições do Conselho
Nacional de Educação, o processo de preparação dos pronunciamentos
do CNE constitui, por si, um exercício de construção de consensos
sociais alargados sobre o modelo de avaliação em vigor, contributo
que deve ser valorizado, na perspectiva da legitimação e apropriação
da iniciativa e da melhoria dos processos de formulação e execução da
política de avaliação das escolas.
Na preparação desta recomendação, entre outros elementos, os relatores contaram com a reflexão já realizada pelo Conselho, consubstanciada nos Pareceres n.os 5/2008 e 3/2010, com os relatórios anuais da
Inspecção Geral da Educação sobre a Avaliação Externa das Escolas,
com os contributos de alguns especialistas que a Comissão Coordenadora
do CNE entendeu solicitar (2) e dos participantes no seminário sobre
o tema recentemente organizado (3), bem como com alguns estudos e
documentos internacionais (4).
Entende-se, pois, ser oportuno, nesta fase, convocar as principais
constatações e reflexão produzidas, tendo em vista facultar um contributo
que possa ser considerado na melhoria do modelo de AEE e da sua concretização. Pese embora este primeiro ciclo tenha decorrido numa fase
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algo conturbada da vida das escolas, a adesão ao programa foi bastante
positiva. Ressalta uma imagem positiva da liderança e da organização
e gestão das escolas e é valorizada a transparência do processo, sendo
claramente preponderante a concordância das escolas avaliadas e dos
avaliadores quanto à pertinência dos referenciais, metodologia e instrumentos associados ao modelo de AEE em vigor. Reforça-se, assim,
a assunção do pressuposto, já identificado nos anteriores pareceres,
da necessidade de a AEE evoluir na continuidade (embora o recente
reordenamento da rede tenha vindo introduzir um factor de perturbação da leitura histórica dos resultados), quebrando a sucessão histórica
de diferentes programas de vida curta que não chegaram a consolidar
uma cultura de avaliação. Por isso, e ainda porque se crê que a AEE é
susceptível de contribuir para a qualidade da educação que se faz nas
escolas, entendemos manter esta posição, propondo melhoramentos para
este processo e não a sua supressão ou substituição por um modelo de
natureza alternativa. Embora se possa considerar elevada a utilidade percebida pelos responsáveis das escolas avaliadas, até à data não é possível
identificar claramente as consequências e efeitos da AEE, quer junto
das escolas, quer ao nível das instâncias responsáveis pela formulação
e execução de políticas. A efectiva concretização do contributo da AEE
para o desenvolvimento do processo educativo, até agora intuída mas
que importa demonstrar, exige, porém, que esta assuma como ponto de
partida os resultados apresentados por e em cada escola, analisando os
restantes factores na perspectiva da sua contribuição para esse objectivo
fulcral. Esta preocupação com a centralidade dos resultados e a qualidade das aprendizagens dos alunos, patente nesta Recomendação do
CNE, decorre naturalmente dos objectivos últimos da Escola, reforçada
pelas constatações das avaliações realizadas neste primeiro ciclo que
identificam entre as principais fragilidades os resultados dos alunos, o
acompanhamento da prática lectiva e a articulação e sequencialidade
educativa, a par da capacidade de autoregulação das escolas.
Identificam-se seguidamente os aspectos do modelo que carecem
de clarificação ou aperfeiçoamento. Conclui-se com uma síntese das
recomendações prioritárias que decorrem da reflexão enunciada.
II — Aspectos a clarificar e melhorar
Apresentam-se, de seguida os principais aspectos que, no entender
deste Conselho, carecem de aprofundamento. Considerando a natureza e
atribuições do CNE, uma especial atenção é dada aos que se relacionam
com o quadro de referência que sustenta o modelo e os procedimentos a
adoptar. Não é intenção deste documento detalhar as soluções que, em
concreto e ao nível técnico, poderão ser encontradas.
Entre os problemas identificados pelo CNE nos pareceres anteriores,
alguns há que se prendem com os diversos modos de formular e entender certas questões, preconizados, nomeadamente, pelos vários grupos
de interesse envolvidos. Outros problemas parecem decorrer mais da
etapa de maturação em que nos encontramos. Certas lacunas, apesar de
bem identificadas, não foram ainda resolvidas, seja por falta de recursos ou de soluções técnicas adequadas, seja pela opção de manter as
características estruturantes do modelo durante todo o ciclo em causa.
Assim, procura-se agora retomar os problemas e propostas identificados,
ponderá-los e aprofundá-los.
1 — Modelo geral da avaliação das escolas
1.1 — Objectivos
Os objectivos normalmente visados na avaliação externa das escolas
têm subjacentes dois grandes propósitos: a melhoria, na perspectiva da
equidade no acesso à educação e eficácia e eficiência do desempenho, e a
prestação de contas. Numa perspectiva analítica, o primeiro encontra-se
tendencialmente mais associado a um enfoque qualitativo, formativo e
de aconselhamento, centrado nos processos e numa abordagem interna,
enquanto o segundo está normalmente ligado a uma abordagem sumativa
e de controlo, numa perspectiva mais externa e predominantemente
centrada nos resultados.
Na realidade e experiência concreta dos processos de avaliação,
estas dicotomias não serão tão óbvias. Embora nos diferentes modos
de concretizar a AEE se possa identificar prioridades e acentos tónicos
diversos, a melhoria da actuação das escolas, dada a sua natureza e função
social, exige a prestação de contas e, em sentido inverso, espera-se que
a avaliação para prestação de contas contribua para a melhoria.
À semelhança do que acontece em muitos países, o modelo em vigor
entre nós integra objectivos associados a ambos os propósitos, tal como
decorre da própria Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro.
O modelo adoptado identifica os seguintes objectivos:
1 — Fomentar nas escolas uma interpelação sistemática sobre a qualidade das suas práticas e dos seus resultados;

2 — Articular os contributos da avaliação externa com a cultura e os
dispositivos de auto-avaliação das escolas;
3 — Reforçar a capacidade das escolas para desenvolverem a sua
autonomia;
4 — Concorrer para a regulação do funcionamento do sistema educativo;
5 — Contribuir para um melhor conhecimento das escolas e do serviço público de educação, fomentando a participação social na vida
das escolas.
O CNE entende que pode e deve ser mantida na AEE a conciliação
de finalidades associadas à melhoria e à prestação de contas. Ainda
que a AEE também deva servir para garantir que não há escolas de má
qualidade, o seu intuito não deve ser punitivo. Reconhecendo que deve
caber a outras instâncias e mecanismos a promoção da auto-avaliação
e o apoio directo às escolas, no actual contexto, não pode descurar-se o
papel da AEE, ainda que indirecto, de apoio à capacitação das escolas
e à avaliação interna.
Assim, a AEE deverá servir três objectivos principais:
a) Capacitação — interpelar a comunidade escolar, de modo a melhorar as suas práticas e os resultados das aprendizagens dos alunos;
b) Regulação — fornecer aos responsáveis pelas políticas e pela
administração educativa elementos de suporte à decisão e regulação
global do sistema;
c) Participação — fomentar a participação na escola dos seus utentes
directos (estudantes e encarregados de educação) e indirectos (comunidade local), facultando elementos que lhes permitam fazer uma leitura
mais clara da qualidade dos estabelecimentos de ensino, orientando
escolhas e intervenções.
2 — Âmbito e objecto
2.1 — A escola como instituição
A AEE incide sobre os estabelecimentos de educação/ensino (associados ou não em agrupamentos). O enfoque é o da escola enquanto
instituição, sem deixar de considerar dados dos alunos, famílias e seu
contexto socioeconómico, bem como a intervenção da administração
educativa e as medidas de política. Reconhece-se que vários aspectos do
funcionamento das escolas avaliados no processo não dependem (exclusivamente) destas, mas também, em maior ou menor grau, da acção de
outras estruturas do ME, a montante da escola ou das Autarquias. A AEE
incide sobre a educação que acontece nas escolas: o trabalho dos actores
que aí desempenham as suas funções mas, também, indirectamente, as
políticas públicas, através do modo como se concretizam nas escolas.
Não está em causa avaliar directa e individualmente as pessoas (alunos,
professores, dirigentes, etc), embora se possa/deva ter em conta informação decorrente de processos de avaliação especificamente instituídos
para esse fim (ex: resultados de exames, avaliação de desempenho dos
professores, etc).
A identidade e fronteiras da escola como instituição não são uma
realidade acabada — a autonomia das escolas está longe de ser um dado
adquirido e são frequentes as redefinições da rede de estabelecimentos
e das unidades de gestão (agrupamentos) — mas espera-se que a auto-avaliação e a avaliação externa das escolas possam ser um contributo
para essa realidade em construção.
Não é fácil isolar o âmbito de actuação e responsabilidade do subsistema “escola” nos processos de avaliação. Apesar disso, valeria a pena
reduzir alguma ambiguidade sobre o que está efectivamente a ser alvo
de avaliação: o que pode ser atribuído a uma acção mais directa e intencional dos actores escolares e os aspectos sobredeterminados por outras
estruturas, por exemplo, identificando os inputs do contexto e o valor
acrescentado da escola, clarificando a atribuição de responsabilidades
e os destinatários das eventuais recomendações.
2.2 — O âmbito de aplicação
A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, preconiza a aplicação do sistema de avaliação aos “estabelecimentos de educação pré-escolar e de
ensino básico e secundário da rede pública, privada, cooperativa e solidária”. Até à data, a AEE cingiu-se à rede pública no território continental.
Ficam de fora, portanto, as escolas privadas, cooperativas e solidárias e
as situadas nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira.
Percebendo-se os constrangimentos e dificuldades decorrentes da falta
de recursos e da necessidade de ter em conta o respeito pela autonomia
destes subsistemas, o CNE entende que, a médio prazo, a rede privada,
cooperativa e solidária deveria integrar o universo de escolas da AEE.
Eventualmente, o próximo ciclo avaliativo poderia prever já a sua inclusão, numa fase inicial, a título experimental e após a devida negociação.
Deveria, igualmente, assegurar-se a devida articulação e harmonização
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dos dispositivos de avaliação externa das escolas do Continente e das
Regiões Autónomas.
2.3 — Processos e resultados
Sendo consensual a consideração dos processos e dos resultados
como objecto da avaliação, algumas questões têm sido colocadas sobre
o peso/preponderância que cada uma destas vertentes deve assumir.
O primeiro parecer do CNE sugeria a necessidade de a vertente dos
resultados ser alvo de uma ponderação especial face aos processos,
evitando-se, contudo, uma sobrevalorização excessiva. Esta cautela é
particularmente pertinente quando a medida dos resultados se centra
num leque pouco abrangente de dimensões e indicadores e não tem em
devida conta o efectivo efeito de escola. De facto, os resultados dos
alunos reflectem mais do que a intervenção das escolas e não se reduzem ao que pode ser medido através de testes/exames. Dar primazia aos
resultados constitui um incentivo aos professores para que se concentrem
na aprendizagem dos alunos, numa perspectiva multidimensional. Um
excessivo enfoque nos testes pode produzir efeitos indesejáveis, visíveis
no trabalho de não poucos professores e escolas (e.g. estreitamento do
currículo, ensinar para o exame, categorizar alunos como tendo necessidades especiais, reprovar alunos ou desincentivar os menos preparados
de se apresentarem a exame).
Assim, o CNE propõe que o referencial subjacente à AEE seja aperfeiçoado no sentido de que os meios e processos não sejam considerados de forma estanque e como um fim em si mas sejam analisados
na perspectiva da produção dos resultados, colocando estes últimos
num patamar valorativo predominante (ex.:a liderança vista não como
um aspecto isolado mas enquanto gestão de meios e processos tendo
em perspectiva determinados resultados). Não se preconizando uma
classificação global de cada agrupamento, esta valoração terá de ser
efectuada de outras formas que não através da ponderação quantitativa
dessa vertente da avaliação.
Deverá, simultaneamente, assegurar-se a aferição dos resultados numa
perspectiva multidimensional (principais áreas visadas na aprendizagem,
que não apenas a cognitiva), bem como mecanismos de apuramento do
valor acrescentado da intervenção das escolas.

sob a alçada da IGE, mantendo a afectação de um corpo de inspectores
especializados em tarefas avaliativas e o recurso a avaliadores externos,
seleccionados de acordo com a experiência e qualificações requeridas,
e cuidando da sua formação.
3.2 — Envolvimento de outras entidades
Merece igualmente reflexão a partilha da responsabilidade da avaliação com outras entidades, seja na definição do quadro de referência,
seja por via do envolvimento na sua realização ou no apoio às escolas,
seja enriquecendo os mecanismos de auscultação. Esta participação pode
contribuir para tornar mais presente a voz de quem assume responsabilidades directas e dos destinatários da acção da escola, para convocar o
profissionalismo docente, promover o desenvolvimento de competências
de avaliação e interpretação dos seus resultados, diminuir resistências,
em suma, potenciar utilidade da avaliação.
3.2.1 — As Autarquias
O CNE, no seu segundo Parecer, aborda este assunto, referindo que
seria desejável um maior envolvimento e sugerindo várias formas de
alcançá-lo, sem concretizar, contudo, as alterações ao processo de AEE.
Segundo alguns, o reforço do papel das autarquias é justo e necessário,
dada a crescente responsabilidade que assumem na gestão dos recursos e na construção dos projectos educativos das escolas. Para outros,
uma excessiva intromissão do poder político local no seio das escolas
constituiu motivo de receio e suscita dúvidas sobre competência para
acrescentar mais valor ao processo.
Na opinião do Conselho, o aprofundamento da intervenção do papel
das Autarquias na AEE poderá passar pela criação de um painel que
permita entrevistar autonomamente os representantes da autarquia, em
especial, nos casos dos agrupamentos em que estas assumem um papel
mais relevante. Por outro lado, entende-se que as Autarquias deverão
assumir um papel mais proactivo na divulgação e discussão dos relatórios
das avaliações junto do Conselho Municipal de Educação, promovendo
o debate e a participação da comunidade na monitorização e acompanhamento dos resultados da AEE das escolas do Município.

3 — Responsabilidades na condução e realização da AEE

3.2.2 — Os alunos e suas famílias

Algumas questões têm sido colocadas sobre a responsabilidade institucional da AEE, o envolvimento de outras entidades e os avaliadores
que, em concreto, a realizam:

O segundo Parecer do CNE também aborda este problema que parece
radicar mais na alegada fraca representatividade dos pais que participam nos painéis (representantes das Associações de Pais e das turmas)
do que em deficiências do desenho da AEE. Alguns sectores do CNE
(designadamente, alguns professores) manifestam reticências sobre
a mais-valia de uma maior intervenção dos Pais e Encarregados de
Educação. Os representantes das Associações de Pais sustentam que é
possível ultrapassar as dificuldades decorrentes do frágil envolvimento
dos pais nas Associações.
O reforço e alargamento dos mecanismos de auscultação dos alunos
revela-se mais consensual.
Em síntese e para além dos esforços já desenvolvidos, entende o CNE
propor que sejam mais cuidados os mecanismos tendentes a assegurar
a representatividade dos pais e alunos que participam nos painéis de
entrevista, dinamizando-se a efectiva participação dos representantes de
turma na sua eleição. Por outro lado, a AEE deveria recorrer a recolhas
mais estruturadas da opinião dos actores sobre a escola e o serviço que
presta, quando já disponíveis, ou incentivar a sua concretização (ex.:
inquéritos ou outros mecanismos de auscultação periódica de todos os
pais e alunos, incluindo-se uma reflexão sobre os seus resultados entre
os documentos solicitados às escolas).

3.1 — Responsabilidade institucional da AEE
Considerando a legislação em vigor, aprovada pela AR, a definição
do quadro de referência da AEE foi da responsabilidade do Ministério
da Educação que entendeu solicitar a sua concepção a um grupo de trabalho. Adoptada a proposta apresentada por esse grupo, o ME incumbiu
a Inspecção Geral da Educação de conduzir a realização da avaliação.
No seu primeiro parecer, o CNE deu voz a uma reserva sobre a atribuição desta responsabilidade à IGE. Aludia-se à possível ocorrência
de conflitos entre o objectivo formativo da AEE e a previsível dificuldade de os inspectores (e os avaliados) se distanciarem da tradicional
actuação disciplinadora e de verificação da conformidade normativa e
procedimental. Invocava-se, igualmente, o facto de uma avaliação por
ela conduzida não ser suficientemente “externa”, apesar da opção de
incluir avaliadores externos nas equipas.
Não se tendo dissipado por completo esta tensão, a experiência subsequente tem demonstrado que esta não é tão significativa como se esperava. Reconhece-se à IGE legitimidade, competência e experiência na
condução destes processos. Na maioria dos países da OCDE são também
organismos inspectivos que desempenham estas funções, reportando às
autoridades educativas centrais ou, em menor número, a autoridades
regionais/locais, não se afigurando esta opção como sinónimo de menor
isenção. A integração de avaliadores externos constitui um contributo
suplementar nesse sentido. Contudo, muitos alegam que a independência
sairia reforçada com a condução por uma entidade exterior ao sistema
educativo, sendo também plausível um menor efeito negativo da visão
sancionatória e de controlo (por via da actuação dos avaliadores e ou da
percepção dos avaliados). No contexto de contenção e racionalização que
enformou o PRACE, reforçadas na actual conjuntura, e considerando
a desejável consolidação do modelo em vigor, deverão ser seriamente
ponderados os riscos de tal descontinuidade, bem como os custos e
benefícios da criação de uma nova entidade/agência ou da atribuição da
responsabilidade da AEE a outras entidades já existentes (ex.: centros
de investigação, empresas de consultoria).
Sem prejuízo de, a médio prazo, ser ponderada a possibilidade de a
AEE ser conduzida por outras(s) entidade(s), os Conselheiros partilham
a ideia de que, no actual contexto, é desejável a manutenção da AEE

3.3 — Outras entidades
Na reflexão empreendida, foram sendo tecidas considerações e apontadas algumas pistas de melhoria no que concerne ao envolvimento de
outras entidades como as próprias escolas e os professores (e os seus
organismos representativos), as Direcções Regionais de Educação, os
Conselhos Municipais de Educação e mesmo de entidades tradicionalmente menos presentes nas escolas, mas cujo reforço da presença se
revela estratégico, como são exemplos as associações profissionais,
científicas e culturais Nem todas estas entidades podem, ou devem,
naturalmente, participar formalmente nos processos de avaliação de
todas as escolas, mas a AEE deve constituir-se como mais uma forma
de abrir as escolas à sociedade e mobilizar a sociedade para o apoio
às escolas.
No âmbito da revisão do quadro de referência da avaliação externa a
utilizar no novo ciclo, tendo em vista o reforço da sua legitimidade e da
participação das mais directos envolvidos, poderá fazer sentido auscultar
entidades como a Associação Nacional de Municípios Portugueses, as
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confederações de pais, o Conselho de Escolas, as associações pedagógicas e sindicais de professores.
II — Procedimentos
1 — Critérios de avaliação: domínios, factores
e padrões de qualidade
A AEE em vigor considera 5 domínios e as correspondentes questões
orientadoras:
1 — Resultados — como conhece a escola os seus resultados, quais
são e o que faz para os garantir?
2 — Prestação do serviço educativo — para obter esses resultados,
que serviço educativo presta a escola e como o presta?
3 — Organização e gestão escolar — como se organiza e é gerida a
escola para prestar o serviço educativo?
4 — Liderança — que lideranças tem a escola, que visão e que estratégia estão subjacentes à sua organização e gestão?
5 — Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola — como
garante a escola o controlo e a melhoria deste processo?
São ainda identificados os factores em que se decompõe cada domínio,
bem como as perguntas ilustrativas de cada factor.
No seu primeiro Parecer, não colocando em causa a pertinência dos
domínios seleccionados, o CNE sugere a existência de possíveis redundâncias entre alguns domínios e factores. Aponta-se, também, para
o interesse de uma eventual hierarquização dos domínios de avaliação
e uma explicitação dos indicadores de cada factor e a respectiva ponderação. Há, no entanto, quem chame a atenção para os riscos de uma
análise excessivamente segmentada, em que as perguntas, que se pretendiam ilustrativas, acabam por se transformar em items a considerar
numa análise sistemática de cada factor, pressupondo-se, mais do que o
propósito de interpelar a escola a reflectir sobre as razões dos resultados
encontrados e os efeitos da sua intervenção, o de recolher evidências
da conformidade com as normas ou a comparação das escolas entre si.
Estas e as questões já identificadas noutro ponto (1.1 — Objectivos)
estão no cerne da AEE. As eventuais alterações devem decorrer, antes
de mais, das opções preconizadas em termos de objectivos e não podem
deixar de ter em conta a ideia do que consideramos ser uma “boa escola”
ou uma “escola de qualidade”.
Não sendo tarefa fácil explicitar uma definição consensual de “boa
escola” no contexto do serviço público de educação (e menos, ainda, o
modo de o aferir), podem identificar-se algumas traves mestras:
É uma escola que garante a equidade no acesso, acolhendo a todos na
sua diversidade, sem fazer acepção de alunos e famílias e promovendo
a convivência dos diferentes grupos sociais;
É uma escola que se sente responsável por assegurar, a todos e cada
um, aprendizagens de qualidade e a aquisição de competências consideradas fundamentais das sucessivas etapas e nas diversas dimensões
do desenvolvimento dos alunos enquanto pessoas, profissionais e cidadãos;
É uma escola que promove a eficiência e qualidade dos percursos,
não desistindo de nenhum aluno, desafiando os alunos a trabalhar e a
dar o seu melhor, ajudando-os a superar dificuldades de aprendizagem
de forma atempada e eficaz, evitando penalizações inconsequentes e
desperdício de recursos;
É uma escola cujo clima e forma de organização favorecem a integração, o respeito mútuo e a participação activa dos alunos, dos profissionais
que nela trabalham e das famílias;
É uma escola que se relaciona de forma aberta com a comunidade
em que se insere e o mundo que a rodeia, aproveitando os recursos disponíveis e suscitando experiências culturalmente ricas e diversificadas;
É uma escola que dispõe dos meios adequados para levar a cabo a
sua missão (recursos humanos competentes e em número suficiente,
recursos materiais e financeiros).
Nesta linha e a título ilustrativo, atente-se nas boas práticas identificadas pela IGE junto das escolas com melhores resultados na avaliação
externa (5), bem como as salientadas nos estudos de caso incluídos no
relatório do CNE “Estado da Educação 2010 — Percursos Escolares”.
Em síntese, como acima se refere, parece-nos que, nesta fase, deverá
continuar a privilegiar-se um registo interpelativo que tenha em conta
o objectivo principal de capacitação das escolas. A identificação dos
parâmetros a considerar na AEE deve ter por referência os critérios
gerais associados à ideia que fazemos de uma boa escola, em linha com
as finalidades e princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo, mas
também com os objectivos e prioridades do projecto educativo de cada
agrupamento/escola.
Globalmente, o CNE considera que o referencial da AEE é pertinente.
Poderá, no entanto, ser necessário efectuar alguns ajustamentos, de modo

a reforçar a centralidade dos resultados, em sentido lato, e assegurar uma
visão mais sistémica e menos segmentada dos parâmetros de avaliação,
em que os meios e processos são analisados em interacção e na sua
relação com os resultados.
Mais concretamente, isto poderia passar por aprofundar o trabalho de
caracterização do “perfil da escola” e dos seus resultados, em momento
prévio à realização da visita, considerando uma bateria de indicadores
associados aos vários parâmetros relevantes (ex.: equidade no acesso,
eficiência dos percursos, sucesso e qualidade do sucesso, etc) e o documento de apresentação elaborado pela escola. Aquando da realização da
visita, a auscultação dos vários actores e a observação deverão partir dos
resultados, centrando-se a discussão e interpelação em torno da questão
principal: como conhece a escola os seus resultados, quais são, que factores os explicam e o que faz para os garantir? Os restantes parâmetros
devem ser explorados na medida e em função da sua associação ao
diagnóstico efectuado, com enfoque sobre as aprendizagens dos alunos
e o modo como trabalham, bem como sobre as práticas pedagógicas
dos professores. A lista de domínios e factores constituiu uma grelha de
análise para auxiliar os avaliadores, mas não deve ser entendida como
um guião rígido para recolha sistemática de evidências e caracterização
exaustiva das escolas.
2 — Contextualização da Avaliação e informação de base
O CNE reconhece que o que se deve avaliar é o “valor acrescentado
educativo”, i.e., identificar, tanto quanto possível, o efeito/factor escola, independentemente do contexto e do nível socioeconómico das
famílias. Isso implica conhecer bem as condições e características da
população escolar e a relação entre estas e as aprendizagens. De facto,
as classificações internas e provas de aferição/exames estão altamente
correlacionados com as características socioeconómicas dos alunos.
Os modelos técnicos existentes apresentam limites e não são de fácil
implementação, dado que a informação necessária nem sempre está
disponível. Por outro lado, ainda que se possa apurar o valor acrescentado, com frequência, os modelos mais difundidos não resolvem
a questão da validade dos resultados nos testes, internos ou externos,
como indicadores da qualidade das escolas e das aprendizagens. Um
excessivo e exclusivo enfoque nestes indicadores pode conduzir a um
estreitamento do currículo (“trabalhar para os exames”). Não obstante
estas dificuldades, sempre será preferível ponderar devidamente os
factores contextuais a considerar estes indicadores de forma bruta.
Para além dos indicadores necessários à identificação do valor acrescentado, outras fragilidades têm sido apontadas sobre a disponibilidade,
qualidade e oportunidade da informação relevante.
Apesar da evolução verificada, são reconhecidas lacunas na disponibilização de informação que permita aprofundar determinadas análises,
designadamente, identificar o valor acrescentado da intervenção das
escolas e ter uma visão mais abrangente dos resultados dos alunos, para
além das classificações nos exames. O CNE considera que seria possível
e desejável avançar bastante nesta área, no segundo ciclo da AEE, tendo
em conta a informação já existente. Neste sentido, recomenda-se que o
ME, através dos serviços competentes (GEPE), forneça a informação
necessária, de forma atempada, relevando-se os dados indispensáveis à
caracterização do perfil de escola, à definição de um conjunto abrangente
de indicadores de resultados (referentes médios nacionais e valores
da escola) e ao apuramento do valor acrescentado das escolas. Os indicadores a considerar deverão ter em conta o que se refere no ponto
anterior (11.1. Critérios de Avaliação), sendo desejável uma articulação
com as metas de aprendizagem entretanto definidas, bem como com os
indicadores de desempenho do sistema educativo e metas assumidas
(ex.: Programa Educação 2015).
Urge, também, realizar um estudo técnico tendente a apresentar uma
proposta de modelo de valor acrescentado a adoptar já no 2° ciclo da
AEE.
3 — Classificação
O actual modelo utiliza uma escala de classificação qualitativa, com
4 intervalos (Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente). Para a sua
densificação e aplicação a cada domínio, são tidos em conta: a) a predominância de pontos fortes ou fracos; b) o carácter sistemático, explícito
e continuado dos procedimentos; c) o impacto sobre os resultados dos
alunos. Esta classificação incide sobre os domínios. Embora os avaliadores sejam convidados a classificar também cada um dos factores,
usando a mesma escala, esta não é divulgada.
A questão da classificação é um dos aspectos menos pacífico das
avaliações externas de escolas. São suscitadas queixas e reservas face
à alegada subjectividade e sugere-se uma maior objectivação, mesmo,
quantificação; simultaneamente, é alvo de críticas pelo risco de reducionismo que pode decorrer de privilegiar a comparação entre escolas e
de uma menor compreensão da natureza complexa da vida das escolas;
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com frequência, aponta-se a diversidade de fundamentações para uma
mesma classificação e, para uma idêntica fundamentação, classificações
bastante diversas. As principais reservas à utilização de uma classificação provêm dos professores e dirigentes das escolas, sendo que em
torno dela se centra um número muito significativo dos contraditórios
apresentados pelas escolas avaliadas.
A classificação não deve ser estranha a uma instituição que quotidianamente avalia e classifica os seus alunos, com repercussões nos seus
percursos de vida. Não sendo a classificação das escolas um fim em si,
a avaliação deve ser um processo responsável e consequente, que permita a melhoria das práticas e das aprendizagens dos alunos, evitando
os riscos de uma comparação baseada em informação reducionista e
uma visão punitiva mas, também, da autocomplacência e da atribuição
externa das causas do insucesso.
Também aqui, atentas as opções acima privilegiadas, o Conselho
entende que deve manter-se a atribuição de uma classificação e que esta
deve ser qualitativa. A escala actualmente em vigor poderá manter-se,
sendo contudo necessário efectuar os devidos ajustamentos. Considerando a proposta apresentada no ponto 11.1. Critérios de Avaliação,
poderá não fazer sentido uma classificação por domínios e factores,
devendo ponderar-se uma classificação assente, essencialmente, nos
resultados, em sentido lato, e tendo em conta o indicador de valor
acrescentado. importa, ainda, diminuir a heterogeneidade de critérios,
sugerindo-se a implementação de processos de intercalibração, entre as
equipas avaliadoras, dos critérios avaliativos adoptados.
4 — Periodicidade
O actual modelo prevê uma periodicidade de 4 anos, sendo que as
recentes mudanças da rede escolar poderão introduzir aqui algumas
alterações. A duração dos ciclos não pode deixar de ter em conta, entre
outros, os seguintes aspectos: uma regularidade que garanta o acompanhamento próximo e eficaz mas, também, o tempo para que as escolas
possam “digerir”, apropriar-se dos resultados e operar mudanças, sem
as sobrecarregar excessivamente; a devida proporcionalidade, podendo
aceitar-se ciclos de diferente duração em função da situação concreta
em que se encontram as escolas (ex.: resultados da avaliação anterior e
análise de risco baseada em indicadores de desempenho, nomeadamente,
a tendência da evolução dos resultados escolares); os custos da logística,
organização e afectação de recursos humanos à actividade avaliativa.
Relativamente a esta matéria, entende o CNE ser razoável a manutenção de uma periodicidade de 4 anos, como norma. Nos casos em
que as fragilidades das escolas o justifiquem, poderia reduzir-se para
metade o ciclo avaliativo, criando-se a figura de uma avaliação intercalar.
5 — Visita às Escolas
5.1 — Duração
O tempo das visitas tem sido referido como insuficiente e demasiado uniformizado. A IGE fez já algumas adaptações, aumentando
o tempo disponibilizado aos agrupamentos. Parece continuar a ser,
nalguns casos, insuficiente. Haverá que encontrar um equilíbrio entre a
desejável adaptação à dimensão dos agrupamentos, a possibilidade de
observação e recolha de informação suficiente e pertinente e, por outro
lado, o risco de redundância, a excessiva pressão sobre as escolas, as
implicações orçamentais e a disponibilidade de tempo por parte dos
avaliadores externos.
Neste sentido, parece ao CNE que será razoável manter a duração das
visitas às escolas não agrupadas, sugerindo-se um eventual alargamento,
no caso dos agrupamentos de maior dimensão.

representantes de turma ou os membros das respectivas associações, os
responsáveis de departamento e os directores de turma, etc.?).
Contudo, há ainda lugar para a melhoria, devendo aperfeiçoar-se os
mecanismos de escolha dos representantes que não o são por inerência
das funções desempenhadas, em especial os professores sem cargo, o
pessoal não docente, os pais e os alunos (cf. ponto I-3.2).
Relembra-se aqui a sugestão já atrás referida, sobre a possibilidade
de um painel autónomo destinado à auscultação dos representantes das
autarquias (cf. ponto I-3.2.1).
5.3 — Observação directa de aulas
Considerando a importância do trabalho realizado na sala de aula
para as aprendizagens dos alunos, poucos negarão a relevância de considerar esse parâmetro na avaliação das escolas. É também consensual
que existe um deficit da cultura das escolas e dos profissionais no que
toca ao acompanhamento e supervisão interna da prática lectiva dos
professores. Menos pacífico é saber se a sua avaliação deve ser feita por
avaliadores internos ou externos, directamente, através da observação de
aulas, ou indirectamente, considerando a forma como a escola se organiza
para apoiar as práticas pedagógicas dos seus professores, a recolha de
informação sobre o modo como se efectua esse trabalho pedagógico,
os resultados da avaliação de desempenho individual dos docentes ou
do acompanhamento feito pelas estruturas de orientação educativa.
A observação de aulas é relativamente frequente em vários países
no contexto da avaliação externa das escolas, usando-se para o efeito
um guião de observação e considerando uma amostra mais ou menos
alargada de professores, sendo os resultados considerados na formação
do juízo sobre a qualidade da escola. No entanto, em alguns países
considera-se não ser desejável a avaliação directa por parte de avaliadores
externos. A entrevista é o método mais generalizado.
A “Avaliação Integrada das Escolas” contemplou actividades de
observação de aulas mas a experiência parece ter apresentado muitas
fragilidades. O actual modelo da AEE contempla este tema no âmbito
do segundo domínio (“Prestação do serviço educativo”), auscultando-se os responsáveis da escola e das estruturas de orientação educativa,
bem como os professores, através das entrevistas, e realizando pequenas
incursões nas salas de aula aquando da visita às instalações. Procura-se
deste modo perceber se a escola se preocupa com a qualidade do desempenho docente e concretiza mecanismos adequados para identificar
e suprir lacunas, promover o trabalho cooperativo e o desenvolvimento
profissional dos docentes.
Na reflexão sobre eventual alteração desta metodologia não poderá
deixar de se ter em conta o actual estádio de maturação das práticas,
as alterações introduzidas em matéria de avaliação de desempenho e o
clima gerado. Acresce que não parecem estar garantidas as condições
para evitar que um tal exercício redunde num simulacro recheado de
ambiguidades, pouco útil e, mesmo, com efeitos perversos.
O Conselho sugere que se mantenha a opção pela não observação
directa do trabalho em sala de aula. Todavia, importa reforçar o relevo
a atribuir a este parâmetro, que deve ser considerado fundamental no
quadro do domínio “Prestação do serviço educativo”. Visando estimular
e interpelar as escolas a aprofundar o trabalho nesta área, deverão ser
introduzidos alguns ajustamentos à metodologia em vigor, articulando-a
também com as práticas da auto-avaliação (por exemplo, pedir às escolas
que sistematizem, no documento de apresentação ou em documento autónomo, a descrição do modo como se organizam para apoiar as práticas
pedagógicas dos seus professores, como recolhem informação sobre o
trabalho pedagógico em sala de aula e processam e utilizam os resultados do acompanhamento feito pelas estruturas de orientação educativa;
e, ainda, que apresentem os resultados da avaliação de desempenho
individual dos docentes, indicando de que forma são utilizados para o
desenvolvimento da qualidade lectiva).

5.2 — Painéis de entrevistas
No que respeita à constituição dos painéis, são frequentes as críticas
que, de modo mais ou menos explícito, revelam alguma suspeição sobre
o condicionamento da avaliação externa decorrente da menor representatividade dos participantes entrevistados. A formação dos painéis foi
alvo de várias sugestões nos anteriores pareceres do CNE, nem sempre
consensuais, nem sempre exequíveis. Os profissionais mais directamente
envolvidos na organização da escola e na prestação do serviço educativo
(professores e responsáveis pelos órgãos de gestão) têm um papel muito
importante nos processos de avaliação das escolas. Os beneficiários
desse serviço (alunos e suas famílias) e outros actores e representantes
de grupos de interesses devem necessariamente participar na avaliação.
Reconhece-se que há ainda alguns aspectos a limar tendo em vista
assegurar um olhar mais plural e representativo (não apenas formal) da
participação de todos. A organização e procedimentos da AEE não poderão ter a pretensão de ultrapassar as fragilidades que ficam a montante
do processo (quem são e como são escolhidos os delegados e os pais

6 — O Relatório
Embora determinados princípios estejam já considerados nas orientações sobre o formato e elaboração dos relatórios, há ainda um caminho a
fazer no sentido de reforçar a sua clareza e simplicidade e consequente
eficácia na comunicação com os diferentes destinatários, bem como a
sua utilidade como instrumento de melhoria. Refira-se a necessidade de
evitar uma linguagem técnica, o pendor excessivamente descritivo ou as
incongruências entre as classificações e a fundamentação apresentadas
em diferentes relatórios.
As sugestões acima apresentadas poderão implicar, também a este
nível, alguns ajustamentos na estrutura e conteúdo do relatório. Refira-se, designadamente, a explicitação do perfil de escola, os principais
indicadores de resultado e de valor acrescentado, bem como a revisão
dos actuais capítulos “Domínios-chave do desempenho educativo” e
“Análise dos factores por domínio”, à luz da abordagem metodológica
proposta.
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No capítulo final, será conveniente ponderar a possibilidade de expressar de forma clara recomendações às escolas, até agora evitadas,
assumindo que a avaliação é necessariamente um juízo, fundamentado,
e explicitando-se o que frequentemente está implícito. A formulação
de recomendações, identificando o sentido da melhoria a empreender
pela escola ou outra estruturas e actores, não se traduz necessariamente, antes deve evitar, “instruções” ou “receitas” quanto ao modo
de o conseguir.
7 — O Contraditório
O processo de contraditório tem também merecido alguns reparos que
tivemos oportunidade de explanar nos anteriores Pareceres.
As eventuais alterações a introduzir deverão ter em conta a preservação
da autoridade e autonomia dos avaliadores mas, também, perante as consequências da avaliação externa actualmente consignadas, a possibilidade de
recurso para uma outra instância, sem derivas excessivamente garantistas.
Neste sentido, poderá ser útil introduzir uma etapa de discussão dos
resultados com a escola (sob a forma de “relatório preliminar” ou outra), prévia ao envio e publicitação do relatório final. No que respeita
ao processo de contraditório, importa que haja uma reacção explícita
da equipa avaliativa à eventual contestação das escolas, que deve ser
publicitada online em complemento do relatório de avaliação e do contraditório produzido pela escola. Deverá também prever-se a figura do
recurso, a definir em moldes que garantam justiça acautelando o risco
de improdutivas litigâncias.
8 — Utilização dos resultados da avaliação
e suas consequências
8.1 — Divulgação dos resultados
Existe um amplo debate sobre as vantagens e desvantagens da publicitação dos resultados da avaliação externa, à semelhança do que
acontece relativamente aos rankings das escolas baseados nos resultados
dos exames dos alunos. Este é um aspecto crítico do processo, bastante
salientado no segundo Parecer do CNE, ilustrando bem a tensão entre
as finalidades da melhoria e da prestação de contas.
A transparência da AEE e a publicitação dos referenciais metodológicos, dos relatórios relativos a cada escola e dos relatórios anuais da
IGE, têm sido apontadas como positivas, designadamente, como forma
de difundir o conhecimento sobre as escolas, fomentar a participação
e estimular a melhoria. A opção tem sido a de disponibilizar os documentos no site da IGE e de apresentar comunicações em seminários e
outras iniciativas de debate, por si promovidas ou a convite de outras
entidades, constatando-se uma menor presença nos meios de comunicação de massa. Esta divulgação constitui, simultaneamente, mais um
contributo para a pressão que os media têm fomentado mas, por outro
lado, um contraponto da imagem das escolas alimentada pela difusão de
rankings baseados em informação redutora e que não dá adequada conta
do papel efectivamente desempenhado pelas escolas. Se pode alegar-se
que a pressão social pode ser um estímulo para que as escolas melhorem,
também são conhecidos efeitos perversos: os professores e alunos das
escolas com classificações menos favoráveis poderão desmotivar-se,
ocorrendo frequentemente fenómenos de estigmatização e redução da
equidade, por via da tendência das famílias socioeconomicamente mais
favorecidas procurarem colocar os seus filhos em escolas percebidas
como “escolas de qualidade”.
Neste âmbito, entende o CNE que deve manter-se a transparência e
disponibilização de dados relativos ao processo e os resultados até agora
assumidas pela IGE. Esta publicitação pode contribuir para melhorar
a difusão de informação fidedigna e não redutora sobre as escolas e
favorecer a apropriação dos resultados da AEE por parte de alguns dos
principais interessados. Neste sentido, deveria, ainda, definir-se a obrigatoriedade de as escolas darem a conhecer o relatório final à comunidade
educativa (por exemplo, disponibilizando-o no seu site).
8.2 — Utilização dos resultados e suas consequências
Este é um dos aspectos mais debatidos pelo CNE. Dele depende,
em larga medida, a utilidade e eficácia da AEE, quer na perspectiva
da prestação de contas e regulação do sistema, quer na perspectiva da
melhoria das escolas. Não existe um estudo ou reflexão sistemática
sobre os efeitos da AEE e a sua utilidade. Embora se possa considerar
elevada a utilidade percebida pelos responsáveis das escolas avaliadas,
até à data, não é possível identificar claramente as consequências e
efeitos da AEE, quer junto das escolas, quer ao nível das instâncias
responsáveis pelas formulação e execução de políticas. Aqui e ali vai,
portanto, emergindo a ideia de que, relativamente a alguns aspectos,
esta é pouco consequente: a conquista da autonomia só se verificou
pontualmente e de forma pouco satisfatória; muitas escolas reclamam
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um maior acompanhamento por parte das estruturas da administração
educativa central ou regional, no sentido de, atendendo aos resultados
da avaliação, providenciarem programas de apoio às escolas e resolução
das deficiências detectadas.
Menos claros são os contornos e intensidade da utilidade percebida (e
efectiva) do processo junto das escolas, aos diferentes níveis, apesar de
uma clara maioria das escolas avaliadas considerar que a AEE constitui
um estímulo à melhoria das escolas e potencia auto-avaliação.
O recente relatório da actividade de acompanhamento “Auto-avaliação
das Escolas”, levado a cabo em 2010 pela IGE junto de 33 escolas que
foram alvo da AEE, identifica uma diversidade de situações e ritmos
de progressão, nem sempre sustentada mas com uma evolução global
tendencialmente positiva. Saúda-se a participação de Portugal no projecto “OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for
Improving School Outcomes” em que a nossa experiência será alvo
de uma análise mais aprofundada, juntamente com mais oito países.
Complementando as iniciativas já em curso, é importante realizar,
por uma entidade independente do ME, um estudo de meta-avaliação
da AEE que permita identificar o grau de cumprimento dos objectivos
definidos e os principais efeitos conseguidos, bem como os eventuais
efeitos perversos.
Acresce que muito há ainda a fazer para que o manancial de informação avaliativa seja devidamente aproveitado. É necessário melhorar
as competências de avaliação dos actores directos para aproveitar os
resultados da avaliação. Participar num processo de AEE ou dispor
de dispositivos de auto-avaliação não são condições suficientes para
assegurar a melhoria da qualidade. O conhecimento de indicadores de
desempenho permite identificar tendências e fazer comparações mas não
elucida directamente as razões das tendências ou a forma de as reverter,
sendo necessárias competências para compreender a avaliação e traduzi-la em práticas. Identifica-se um claro consenso em torno das lacunas
no acompanhamento das escolas pós-avaliação externa.
A este nível, importa identificar modalidades de apoio mais eficaz às
escolas e quem deve providenciá-las. Seria desejável que as Direcções
Regionais de Educação, com a eventual colaboração de serviços especializados do Ministério da Educação ou Instituições de Ensino Superior, assumissem decididamente esta tarefa de fornecer apoio directo às escolas,
mobilizando-as para desenvolverem o plano de melhoria para a escola e porem de pé mecanismos de auto-avaliação eficientes, proporcionados e úteis.
Por outro lado, é necessário melhorar os dispositivos de formação
contínua e pós-graduada, com o envolvimento activo dos Centros de
Formação Professores e das Instituições de Ensino Superior que intervêm
nesta área, com a devida articulação dos instrumentos de financiamento
da formação contínua de docentes que deveriam identificar a área da
avaliação das escolas como prioritária.
Um outro aspecto que deve assinalar-se prende-se com o modo como
as escolas se mobilizam para colmatar as lacunas e fragilidades identificadas. Entre nós, não foi assumida a obrigatoriedade de as escolas
apresentarem um plano de melhoria na sequência da apresentação dos resultados da avaliação externa. A não exigência de um plano poderá fazer
sentido quando se quer enfatizar o papel da AEE predominantemente ao
serviço da capacitação das escolas, deixando a estas a responsabilidade
de empreenderem a sua auto-avaliação, de forma autónoma. Em muitos
países, porém, entende-se que as escolas devem ser desafiadas a preparar
um plano de melhoria e desenvolvimento, sendo feita a monitorização da
sua concretização e providenciado apoio e acompanhamento, em especial
junto das escolas que denotam mais fragilidades. Será preferível que, ao
invés da preparação de mais um documento específico, os elementos do
plano de melhoria venham a ser incluídos noutros documentos de apoio
à gestão das escolas, já existentes.
No contexto e etapa em que se encontra a maioria das nossas escolas,
há talvez um equilíbrio entre desafio e apoio que importa conseguir. O
Conselho entende que deverá definir-se a obrigatoriedade de as escolas
apresentarem um plano de melhoria e desenvolvimento na sequência da
AEE, seja para colmatar as fragilidades identificadas, seja para definir
estratégias de sustentação dos bons resultados obtidos. Este plano não
deve ser mais um documento paralelo, antes deve ser incorporado nas
estratégias e documentos de planeamento e gestão já existentes (Projecto
Educativo, Plano Anual de Actividades, etc.).
Por último, mas não de somenos importância, regista-se o difícil
desiderato da autonomia das escolas. É largamente consensual o incumprimento das expectativas criadas no que respeita à outorga de
uma maior autonomia às escolas e à explicitação das condições da sua
contratualização. Embora indirectamente, espera-se que a AEE possa
contribuir para reforçar as condições e capacidades de que, em parte,
depende a autonomia. Os lentos e parcos avanços parecem depender,
sobretudo, de uma clarificação do que se pretende outorgar em matéria
de autonomia e das contrapartidas a exigir, questão que vai muito para
além do âmbito de intervenção da AEE.
Na perspectiva da AEE, conviria clarificar a articulação com a autonomia das escolas, explicitar as áreas e as condições da contratualização e,
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se necessário, redefinir propósitos e expectativas, sob pena de o próprio
processo de avaliação sair descredibilizado.
III — Relação com outras vertentes da avaliação
do sistema educativo
A articulação entre a avaliação da escola e outras vertentes da avaliação do sistema educativo é também um assunto a carecer de aprofundamento, em especial no que se refere aos seguintes aspectos:
1 — A relação entre a AEE e a auto-avaliação, realizada pelos
agentes educativos internos à escola/comunidade educativa
O actual modelo assume que um dos objectivos da AEE é o de “articular os contributos da avaliação externa com a cultura e os dispositivos
de auto-avaliação das escolas”. A importância de estas duas dimensões se
reforçarem mutuamente parece consensual. Ter-se-á de avaliar melhor o
que tem sido feito. Alguns aspectos carecem de maior reflexão e, talvez,
alguma reorientação. Apesar de obrigatória, a adopção de dispositivos
de auto-avaliação apresenta ainda muitas lacunas. Num número muito
significativo de escolas, os dispositivos de auto-avaliação são ainda
muito incipientes. Com frequência, as escolas adoptam dispositivos
excessivamente complexos e burocratizados, pouco participados pela
comunidade escolar, não integrados nas estratégias de gestão e desligados
da intervenção pedagógica concreta.
Embora se reconheça o natural condicionamento operado pelo modelo de AEE, qualquer que ele seja, parece ao Conselho que as escolas
deverão continuar a ser livres de adoptar os seus próprios referenciais
de avaliação interna. Devem, contudo, ser aprofundados os mecanismos
de apoio às escolas. Parece-nos de valorizar as recentes iniciativas da
IGE no sentido de disponibilizar no seu site documentação e informação
relevante sobre auto-avaliação, bem como de iniciar um programa de
acompanhamento da “Auto-avaliação das escolas” junto das que foram
alvo da AEE. No entanto, como acima referimos, não caberá à AEE o
papel de estruturar a auto-avaliação das escolas nem à IGE o principal
papel no apoio directo às escolas.
2 — A relação entre a AEE e a avaliação individual
dos profissionais
Como tivemos a oportunidade de referir a propósito da observação do
trabalho em sala de aula, o desempenho dos docentes não pode — nem
deve — deixar de ser considerado um factor determinante da qualidade
das escolas. Assim, a AEE deve ter em conta a realidade das escolas
neste domínio e assumir-se como um meio de identificar lacunas e
necessidades destes profissionais, melhorar o desempenho e qualidade
da docência, reforçar o profissionalismo docente.
Em sentido inverso, trata-se de ponderar se os resultados da avaliação
dos serviços em que se inserem os profissionais (no caso, as escolas)
devem ter consequências sobre a avaliação individual dos profissionais,
tal como preconiza o SIADAP. De facto, a Lei n.º 67-B/2007, de 31 de
Dezembro, considera que, no caso dos estabelecimentos públicos de
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a avaliação dos
serviços (SIADAP 1) é efectuada através da AEE, prevendo-se que as
quotas para a atribuição das classificações mais altas e a progressão na
carreira docente dependam, em parte, da avaliação da escola. Em posterior despacho dos Ministros das Finanças e da Educação (Despacho
n.º 20131/2008, de 30 de Julho), foram estabelecidas as percentagens
máximas para a atribuição das classificações de Excelente e de Muito
Bom na avaliação dos docentes, tendo em conta as classificações obtidas
nos cinco domínios de avaliação externa.
Este é um ponto controverso. As reservas habitualmente identificadas
fundam-se na contestação do sistema de quotas, matéria que, em bom
rigor, extravasa a AEE. No seu primeiro Parecer, o CNE pronunciou-se
contra essa dependência. Considerando as alterações entretanto adoptadas em matéria de avaliação dos docentes, bem como o sistema de
avaliação aplicável a toda a Administração Pública (incluindo o subsistema do Ensino Superior), e não sendo razoável propor a implementação
de outro processo de avaliação dos serviços para além da AEE, o CNE
reconhece não existir um consenso sobre esta matéria.
IV — Síntese das principais recomendações
Tendo em conta o enquadramento e considerações atrás enunciadas,
identifica-se, de seguida, as recomendações que o CNE vê como prioritárias para o aperfeiçoamento do modelo de AEE em vigor, na perspectiva
da sua concretização no segundo ciclo de avaliação:
1 — A cultura de avaliação é ainda incipiente. Importa fomentar e
consolidar quer a auto-avaliação por parte das escolas, quer a avaliação
externa, sendo que as duas se devem articular de modo consequente.

2 — A médio prazo, a rede privada, cooperativa e solidária deveria integrar o universo de escolas da AEE, sendo para isso necessário
preparar atempadamente as condições financeiras e logísticas necessárias. Eventualmente, assegurando a devida negociação com o sector, o
próximo ciclo avaliativo poderia prever já a inclusão de escolas destas
redes, numa fase inicial, a título experimental. Deveria, igualmente,
assegurar-se a articulação e harmonização dos dispositivos de avaliação
externa das escolas do Continente e das Regiões Autónomas.
3 — Deverá manter-se a conciliação de finalidades associadas à melhoria e à prestação de contas, considerando os objectivos de capacitação,
regulação e participação dos actores envolvidos, privilegiando-se uma
perspectiva formativa, de interpelação das escolas e de reforço da sua
auto-avaliação.
4 — O CNE considera que o referencial da AEE é globalmente pertinente, sugerindo-se, contudo, alguns ajustamentos no que toca aos
critérios e metodologia a considerar, de modo a reforçar a centralidade
dos resultados, em sentido lato, e assegurar uma visão mais sistémica e
menos segmentada dos parâmetros de avaliação. Em momento prévio
à realização da visita, sugere-se um aprofundamento da caracterização
do “perfil da escola” e dos seus resultados, considerando uma bateria
de indicadores associados aos vários parâmetros relevantes. Aquando
da realização da visita, a auscultação dos vários actores e a observação
deverão partir dos resultados, centrando-se a discussão e interpelação
em torno do diagnóstico, devendo os restantes parâmetros ser explorados
na medida em que estejam com ele relacionados.
5 — O Conselho sugere que se reforce o relevo a atribuir à organização
das aprendizagens e ao trabalho dos alunos, em especial no contexto da
sala de aula, e se introduzam alterações de procedimentos na AEE que
estimulem e interpelem as escolas a aprofundar o trabalho de supervisão
da prática lectiva, mantendo a opção pela não observação directa do
trabalho em sala de aula.
6 — Os serviços competentes do Ministério da Educação, em articulação com a IGE, deverão aperfeiçoar e disponibilizar atempadamente a
informação necessária a uma mais completa e justa avaliação das escolas, em especial, no que se refere ao apuramento do valor acrescentado
das escolas e à definição de um conjunto de indicadores de resultado e
qualidade centrados sobre dimensões importantes do que se considera
uma boa escola: equidade no acesso, percursos dos alunos (equidade e
eficiência), qualidade do sucesso, etc.
7 — O Conselho propõe o aprofundamento dos mecanismos de auscultação dos actores mais directamente envolvidos, seja aperfeiçoando os
mecanismos de escolha dos seus representantes nos painéis, seja através
de mecanismos de aferição alargada e sistemática da opinião de alunos,
pais e professores (ex.: inquéritos), bem como da criação de painel autónomo destinado a entrevistar os representantes da autarquia.
8 — O Conselho entende que deve manter-se a atribuição de uma
classificação, qualitativa, assente, predominantemente, nos resultados,
em sentido lato, e tendo em conta o indicador de valor acrescentado. Esta
deverá ter em conta os necessários ajustamentos decorrentes da proposta
relativa ao referencial e metodologia que se sugere adoptar.
9 — Sugere-se a manutenção da periodicidade estabelecida (4 anos,
por norma), podendo prever-se a possibilidade de reduzir a duração do
ciclo avaliativo, no caso das escolas que denotem mais fragilidades.
10 — Parece ao Conselho que será razoável manter a duração das
visitas às escolas não agrupadas, sugerindo-se um eventual alargamento,
no caso dos agrupamentos de maior dimensão.
11 — Deverá cuidar-se da elaboração dos relatórios, assegurando a
clareza e simplicidade necessárias à boa comunicação com os diversos
interessados. Relativamente ao modelo em vigor, importa introduzir
algumas melhorias e ajustamentos, em especial, a identificação dos
elementos essenciais do diagnóstico realizado (principais resultados
por nível de escolaridade e o que a escola faz para os obter), a fundamentação das classificações, bem como das principais recomendações
e seus destinatários.
12 — Deverá ponderar-se a possibilidade de introduzir uma etapa de
discussão dos resultados com as escolas, prévia ao envio do Relatório,
assim como de criar uma instância de recurso.
13 — Deverá consignar-se a obrigatoriedade de as escolas darem a
conhecer o relatório final à comunidade educativa. Sugere-se, também,
um maior empenho das Autarquias na divulgação e reflexão dos resultados da AEE das escolas do concelho, designadamente, no âmbito dos
Conselhos Municipais de Educação.
14 — Sugere-se que seja definida a obrigatoriedade de as escolas
apresentarem um plano de melhoria na sequência da AEE.
15 — Deverá colmatar-se as sérias lacunas existentes no apoio directo
às escolas em matéria de auto-avaliação, clarificando responsabilidades
e garantindo modalidades eficazes de acompanhamento. Sugere-se,
igualmente, um maior envolvimento dos organismos responsáveis pela
formação contínua e pós-graduada de professores, bem como a identificação da avaliação das escolas como área prioritária, para efeitos do
financiamento público da formação.
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16 — Deverá clarificar-se a articulação da AEE com a autonomia
das escolas e, se necessário, redefinir propósitos e expectativas no que
à AEE diz respeito.
17 — Complementando as iniciativas já em curso, é importante realizar, por uma entidade independente do ME, um estudo de meta-avaliação
da AEE que permita identificar o grau de cumprimento dos objectivos
definidos e os principais efeitos conseguidos.
14 de Dezembro de 2010. — A Presidente, Ana Maria Dias Bettencourt.
(1) No ano lectivo 2010/2011 a IGE tinha previsto avaliar ainda 201 escolas. Contudo, o plano de intervenção foi alterado, face à reconfiguração da rede escolar entretanto operada. A comunicação recentemente
enviada às escolas que irão participar na avaliação neste ano lectivo
refere que serão 147.
(2) Clímaco, Maria do Carmo (2010). Percursos da Avaliação Externa
das Escolas em Portugal. Balanços e Propostas — Lisboa: Conselho
Nacional de Educação (Documento de Trabalho).
Simões, Graça Maria (2010). A Avaliação das Escolas em Portugal.
Conhecimento produzido e questionamento sugerido. Lisboa: Conselho
Nacional de Educação (Documento de Trabalho).
Terrasêca, Manuela (2010). Avaliação Externa — Porquê e para quê?
Contributos para um parecer sobre a avaliação externa de escolas. Lisboa:
Conselho Nacional de Educação (Documento de Trabalho).
(3) Seminário “Avaliação das escolas dos ensinos básico e secundário: perspectivas para um novo ciclo avaliativo”, Lisboa: CNE, 20 de
Setembro de 2010.
(4) Com realce para Faubert, Violaine (2009). School evaluation: Current practices in OECD countries and a literature review. Paris: OECD.
(5) Síntese apresentada nos Seminários “Avaliação das escolas: auto-avaliação e avaliação externa”, Lisboa e Porto: IGE, Abril e Maio de
2010.
204123534
Nome

Direcção Regional de Educação do Norte
Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar
Despacho (extracto) n.º 436/2011
Por meu despacho de 19 de Abril de 2010, na qualidade de Director
do Agrupamento de Escolas Aver-o-Mar, nomeio em regime de Mobilidade Interna ao abrigo da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro,
para Chefe de Serviços de Administração Escolar, a assistente técnica
Ana Cândida Martins Novo Carneiro Brito, com efeitos a 01 de Maio
de 2010.
23 de Dezembro de 2010. — O Director, Carlos Manuel Gomes de Sá.
204121185

Escola Secundária com 3.º Ciclo Aurélia de Sousa
Aviso n.º 656/2011
Em cumprimento do disposto nos artigos 117.º, n.º 5, e 46.º a 47.º, 74.º
a 76.º e 113.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que estabelece os
regimes de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem
funções públicas (LVCR), conjugados com o n.º 1 do Artigo 44.º da Lei
n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro (SIADAP), determino a alteração do
posicionamento remuneratório, na Escola Secundária Aurélia de Sousa
aos seguintes trabalhadores:
Alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária

Carreira/categoria

Licínio Anjos Videira Martins . . . . . . . . . . . . . Assistente técnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olinda Maria F. Silva Costa. . . . . . . . . . . . . . . Assistente operacional . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Teresa Rabaça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente operacional . . . . . . . . . . . . . . .

Posição remuneratória
Nível remuneratório anterior

Posição remuneratória
Nível remuneratório actual (*)

Entre a 5.ª e a 7.ª
Entre a 1.ª e a 2.ª
Entre a 2.ª e a 3.ª

7.ª posição
3.ª posição
3.ª posição

(*) A alteração do posicionamento remuneratório produz efeitos a 1 de Janeiro de 2010.

27-12-2010. — A Directora, Delfina Augusta Araújo Rodrigues.
204125398

Agrupamento de Escolas de Barroselas
Louvor n.º 6/2011
O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Barroselas, reunido em 16 de Dezembro de 2010, aprovou, por unanimidade, um
voto de louvor ao professor José Maria Miranda Pinto, que agora
se aposentou.
Foi decidido louvar publicamente as suas competências pedagógicas
e de liderança, reveladas no exercício das funções docentes e dos demais
cargos que desempenhou, com especial relevo para os de Presidente
do Conselho Directivo e do Conselho Pedagógico, cargos que exerceu
durante vários anos, salientando-se o seu profissionalismo e dedicação à
escola, alicerçados em distintas qualidades humanas assentes num forte
carácter, no rigor, na lealdade e no sentido de justiça.
Foram estas qualidades que fizeram com que conquistasse merecidamente a amizade, a estima e o respeito de toda a comunidade
educativa e que agora é um acto de justiça realçar através deste
louvor.

A situação de mobilidade interna inicia-se em 4 de Outubro de 2010
e terá a duração prevista no artigo 63.º da legislação já citada.
4 de Outubro de 2010. — A Directora, Maria Helena Teixeira Miguel.
204137759

Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa
Aviso n.º 657/2011

Barroselas, 16 de Dezembro de 2010. — O Presidente do Conselho
Geral, Rui de Sá Afonso.
204127714

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro. Torna-se público que se
procederá ao recrutamento, para a ocupação de 1 posto de trabalho em
regime de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo
parcial, na categoria de assistente operacional, com vista a colmatar as
necessidades transitórias de trabalhadores, no exercício de apoio geral
aos estabelecimentos de educação e ensino no Agrupamento de Escolas
Fernando Pessoa, recorrendo à reserva de recrutamento prevista no ponto
1 e 2 do artigo 40.º da supracitada Portaria resultante do Procedimento
Concursal publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 178/10 de 18
de Setembro com a referência Aviso n.º 18015/2010.

Escola Secundária D. Afonso Henriques — Vila das Aves

Santa Maria da Feira, 27 de Dezembro de 2010. — O Director, António
Fernando Lemos Carneiro de Almeida.
204131156

Despacho n.º 437/2011
Nomeação do Coordenador Técnico

Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas

Por meu despacho de hoje e ao abrigo do disposto nos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, coloco em situação de
mobilidade interna intercategorias, o Assistente Técnico — Luís Manuel
Machado Prata — para exercer a função de Coordenador Técnico.

Em cumprimento do estabelecido n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de or-

Aviso n.º 658/2011

2010-2015
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I – Introdução
Este relatório reúne num só documento a evolução dos resultados das provas externas dos 2º e 3º ciclos de
escolaridade e Ensino Secundário prestadas pelos alunos desta Escola. Para o 2º ciclo, teremos em conta
apenas os anos em que se realizaram provas de exame (2012 a 2015), enquanto para o 3º ciclo e Ensino
Secundário são considerados os resultados dos últimos seis anos (2010 a 2015). Procuramos identificar
padrões e tendências, bem como situar o desempenho dos alunos desta escola por relação às médias
nacionais.
O relatório segue uma perspetiva comparada e dinâmica dos resultados dos exames. Os indicadores do
desempenho dos alunos são relativizados com os desempenhos observados à escala nacional através dos
índices. A metodologia adotada, explicada em pormenor no anexo a este documento, deverá servir de
suporte a uma interpretação autónoma dos dados, que o relatório apenas comenta de forma sucinta
(Capítulo II, Sumário Executivo).
Os dados são os apurados pelo Júri Nacional de Exames. Para os três níveis de ensino, são analisados os
resultados dos alunos internos da primeira chamada ou fase de exame.
A primeira abordagem (Capítulo III, Scoreboard Geral) permite situar comparativamente a Escola no
conjunto das escolas da Região Autónoma da Madeira, segundo os resultados das médias gerais1 por ciclo
de escolaridade. Os capítulos seguintes pormenorizam os resultados de cada ciclo, apresentando a
evolução dos índices das médias gerais e os resultados por disciplina sumarizados por um Scoreboard e
analisados comparando Classificações Interna de Frequência (CIF) e de Exame (CE) por relação à média
nacional.

1

Até ao 3º ciclo do Ensino Básico, a média de exame integra as disciplinas de Português e Matemática. No caso do
Ensino Secundário, a média corresponde a todos os exames realizados, embora na análise discriminada por disciplina
tenham sido selecionadas aquelas com maior número de provas.
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II – Sumário Executivo
Os resultados totais dos 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel
Ferreira Cabral, que incluem todas as disciplinas de exame, situaram-se acima da média nacional nos 2º e
3º ciclos (scores “bom”) mas abaixo no Ensino Secundário (score “mau”). Este é o ciclo que causa maior
preocupação, pois para além da média bastante abaixo da média nacional, teve uma progressão negativa
(score “em risco”), o que coloca a tendência de evolução dos resultados no score “mau”. Nos 2º e 3º ciclos,
apesar de as médias do período serem superiores à nacional, as progressões foram negativas (score “mau”
no 2º ciclo e “em risco” no 3º ciclo), situando as tendências de evolução dos resultados no score “em risco”
e “satisfatório”, respetivamente.
O Ensino Secundário apresenta um padrão de resultados que se caracteriza pelo afastamento da CE à
média nacional e pelo favorecimento das CIF face às CE, superior ao verificado a nível nacional. Geografia
A, Física e Química A e Filosofia são as disciplinas que apresentam as melhores tendências de evolução dos
resultados, situadas no score “satisfatório”. Nos três casos, tal deve-se principalmente à progressão de
resultados francamente positiva (scores “bom”), pois as médias são todas inferiores às respetivas médias
nacionais (score “em risco” em Geografia A e “mau” em Física e Química e Filosofia). Com a média e
progressão “em risco” e a tendência posicionada no score “mau” encontram-se as disciplinas de Português
e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. História A, apesar de ter uma média próxima da média nacional
(score “satisfatório”), teve uma progressão francamente negativa (declive de -9,5, score “mau”), o que
coloca a tendência também no score “mau”. Com score “mau” de tendência surge também Biologia e
Geologia decorrente de uma média bastante inferior à nacional (score “mau”) e de uma progressão “em
risco”. A disciplina com piores resultados e que deve ser alvo de maior preocupação é Matemática A, cujas
média, progressão e tendência de evolução dos resultados coincidem no score “mau”.
No 3º ciclo, o padrão de resultados do período a Português manteve relativamente constante a paridade da
CE à média nacional (exceto em 2010, ligeiramente superior, e em 2011 e 2015, ligeiramente inferior),
enquanto passou da exigência relativa das CIF para uma sobrevalorização das mesmas. A média de
resultados desta disciplina foi bastante próxima da média nacional, embora ainda inferior (score
“satisfatório”), mas a progressão negativa (score “em risco”) coloca a tendência também no score “em
risco”. A Matemática o padrão de resultados passou da inferioridade para a superioridade da CE à média
nacional e de novo para a inferioridade em 2015, mantendo a relativa paridade na diferença CIF-CE face ao
verificado a nível nacional. A média de resultados a Matemática foi superior à nacional (score “bom”) e a
progressão foi positiva de fraca intensidade (score “satisfatório”), o que coloca a tendência de evolução dos
resultados no score “bom”.
No 2º ciclo, o padrão de resultados do período a Português passou da paridade para a inferioridade da CE à
média nacional em 2015 (exceto em 2013 em que obteve um desvio bastante positivo) e manteve a
sobrevalorização das CIF superior ao verificado a nível nacional. Esta disciplina posiciona-se nos mesmos
scores que o total do ciclo: média de resultados superior à média nacional (score ”bom”) e progressão
negativa de forte intensidade (score “mau”), o que coloca “em risco” a tendência de evolução dos
resultados. Matemática apresenta uma média de resultados também superior à média nacional (score
“bom”), mas a progressão foi negativa de fraca intensidade (score “em risco”), o que se traduz numa
tendência de evolução dos resultados “satisfatório”. Nesta disciplina, o padrão de resultados é de
superioridade da CE à média nacional e paridade na diferença CIF-CE, com exceção para 2014, quando se
verificou uma proximidade da CE à média nacional e favorecimento relativo das CIF.
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III – Scoreboard Geral
1º ciclo
Concelho

Escola

Funchal

Colégio de Santa Teresinha

Funchal

Escola Salesiana de Artes e Ofícios

Funchal

Externato da Apresentação de Maria

Machico

Escola Básica do Porto da Cruz

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar do Curral das Freiras

Calheta

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar Prof. Francisco M. S. Barreto

Funchal

Colégio Infante D. Henrique

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Dr. Horácio Bento Gouveia

Santa Cruz

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro

Machico

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal

Santana

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Jorge Cardeal D. Teodósio de Gouveia

Ribeira Brava

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Santo António

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Torre

Funchal

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos de Bartolomeu Perestrelo

Santa Cruz

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

Porto Moniz

Escola Básica e Secundária do Porto Moniz

Funchal

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva

Ribeira Brava

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Machico

Escola Básica e Secundária de Machico

Ponta do Sol

Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

Câmara de Lobos

Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas

Porto Santo

Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco

Santana

Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Calheta

Escola Básica e Secundária da Calheta

Santa Cruz

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Funchal

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

São Vicente

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

Funchal

Escola Secundária Jaime Moniz

Funchal

Escola Secundária Francisco Franco

Funchal

Escola Complementar do Til - APEL

M

D

2º ciclo
T

M

D

3º ciclo
T

M

D

Secundário
T

M

D

T
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IV – Resultados do 2º ciclo
4.1. Resultados Nacionais e na Escola segundo a classificação de exame (CE)
Tabela 4.1.1 – Resultados Nacionais e da Escola segundo a classificação de exame (CE), 2º ciclo

Nacional
Média CE
Total
2012
2,97
2013
2,74
2014
2,91
2015
2,95
Média dos índices
Declive

Total de Disciplinas - CE
Escola
Nº
Média CE
Índice
Provas
Total
(Nacional=100)
98
3,13
105,2
96
3,24
118,3
93
2,97
101,9
92
3,04
103,0
107,1
-2,3

Figura 4.1.1 – Índices e Declives na Escola segundo a classificação de exame (CE), 2º ciclo
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4.2. Scoreboard por disciplinas
PORTUGUÊS
Concelho
Funchal

Escola
Colégio de Santa Teresinha

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Dr. Horácio Bento Gouveia

Funchal

Escola Salesiana de Artes e Ofícios

Porto Santo

Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco

Machico

Escola Básica e Secundária de Machico

Ponta do Sol

Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

Santa Cruz

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço

Machico

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal

Santana

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Jorge Cardeal D. Teodósio de Gouveia

Machico

Escola Básica do Porto da Cruz

Santana

Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Calheta

Escola Básica e Secundária da Calheta

Funchal

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva

Santa Cruz

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro

Ribeira Brava

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Câmara de Lobos

Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas

Funchal

Externato da Apresentação de Maria

Funchal

Colégio Infante D. Henrique, Funchal

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar do Curral das Freiras

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros

Santa Cruz

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Porto Moniz

Escola Básica e Secundária do Porto Moniz

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Santo António (Funchal)

Calheta

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar Prof. Francisco M. S. Barreto

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Torre

Funchal

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos de Bartolomeu Perestrelo

São Vicente

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

Ribeira Brava

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade

Funchal

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

M

D

MATEMÁTICA
T

M

D

T

- 6 -

ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DA EBS BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL (2010-2015)

4.3. Evolução das médias de exame e das diferenças CIF-CE – Português e Matemática
Figura 4.3.1 - Trajetória da relação entre a diferença rácio CIF-CE (%) e o desvio do rácio CE (%) em Português –
2012-2015, 2º ciclo

Figura 4.3.2 - Trajetória da relação entre a diferença rácio CIF-CE (%) e o desvio do rácio CE (%) em Matemática –
2012-2015, 2º ciclo
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4.4. Resultados Nacionais e na Escola segundo a classificação de exame (CE) e
classificação interna (CIF) por disciplina
Tabela 4.4.1 – Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de exame (CE),
2º ciclo
Português
Escola

Nacional
Média CE
2012
3,08
2013
2,78
2014
3,11
2015
3,13
Média dos índices
Declive

Nº Provas

Média CE

49
48
46
46

3,18
3,13
3,15
2,93

Matemática
Escola

Nacional
Índice
(Nacional=100)
103,1
112,6
101,2
93,8

Média CE

Nº Provas

Média CE

2,87
2,70
2,71
2,78

49
48
47
46

3,08
3,35
2,79
3,15

102,7
-3,9

Índice
(Nacional=100)
107,5
124,1
102,9
113,3
111,9
-0,4

Figura 4.4.1 – Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de exame (CE), 2º
ciclo
Português

Matemática
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Tabela 4.4.2 – Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a classificação interna (CIF),
2º ciclo
Português
Escola

Nacional
Média CIF
2012
3,39
2013
3,31
2014
3,36
2015
3,34
Média dos índices
Declive

Nº Provas

Média CIF

49
48
46
46

3,76
3,96
3,76
3,57

Matemática
Escola

Nacional
Índice
(Nacional=100)
111,0
119,6
111,8
106,9
112,3
-2,0

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

3,25
3,23
3,27
3,18

49
48
47
46

3,39
3,81
3,68
3,67

Índice
(Nacional=100)
104,3
118,0
112,5
115,5
112,6
2,8

Figura 4.4.2 – Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a classificação interna (CIF), 2º ciclo
Português

Matemática
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Tabela 4.4.3 – Relação entre as médias de CIF e CE em Português, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100),
2º ciclo
Português
Média
CIF
2012
3,39
2013
3,31
2014
3,36
2015
3,34
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
3,08
109,8
2,78
119,1
3,11
108,0
3,13
106,7
110,9
-2,1

Média
CIF
3,76
3,96
3,76
3,57

Escola
Média Índice CIF
CE
(CE=100)
3,18
118,2
3,13
126,5
3,15
119,3
2,93
121,5
121,4
0,3

Figura 4.4.3 - Índices CIF e declives em Português, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100), 2º ciclo
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Tabela 4.4.4 – Relação entre as médias de CIF e CE em Matemática, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100),
2º ciclo
Matemática
Média
CIF
2012
3,25
2013
3,23
2014
3,27
2015
3,18
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
2,87
113,4
2,70
119,6
2,71
120,7
2,78
114,3
117,0
0,4

Média
CIF
3,39
3,81
3,68
3,67

Escola
Média Índice CIF
CE
(CE=100)
3,08
110,1
3,35
113,7
2,79
132,1
3,15
116,6
118,1
3,8

Figura 4.4.4 - Índices CIF e declives em Matemática, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100), 2º ciclo
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V – Resultados do 3º ciclo
5.1. Resultados Nacionais e na Escola segundo a classificação de exame (CE)
Tabela 5.1.1 – Resultados Nacionais e da Escola segundo a classificação de exame (CE), 3º ciclo

Nacional
Média CE
Total
2010
2,88
2011
2,62
2012
2,89
2013
2,58
2014
2,91
2015
2,88
Média dos índices
Declive

Total de Disciplinas - CE
Escola
Nº
Média CE
Índice
Provas
Total
(Nacional=100)
113
2,99
103,8
115
2,44
93,1
99
3,06
105,9
84
2,56
99,2
95
3,04
104,5
74
2,70
93,9
100,1
-0,6

Figura 5.1.1 – Índices e Declives na Escola segundo a classificação de exame (CE), 3º ciclo
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5.2. Scoreboard por disciplinas
PORTUGUÊS
Concelho
Câmara de Lobos

Escola
Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar do Curral das Freiras

Funchal

Externato da Apresentação de Maria

Funchal

Colégio Santa Teresinha

Funchal

Escola Salesiana de Artes e Ofícios

Machico

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar do Porto da Cruz

Porto Moniz

Escola Básica e Secundária do Porto Moniz

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Dr. Horácio Bento Gouveia

Calheta

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar Prof. Francisco M. Santana Barreto

Santana

Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Funchal

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro

Porto Santo

Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros

Machico

Escola Básica e Secundária de Machico

Ribeira Brava

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade

Calheta

Escola Básica e Secundária da Calheta

Ribeira Brava

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Funchal

Colégio Infante D. Henrique

Funchal

Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos de Bartolomeu Perestrelo

Santa Cruz

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço

Funchal

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Santo António (Funchal)

Santana

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Jorge Cardeal D. Teodósio de Gouveia

São Vicente

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Torre

Câmara de Lobos

Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas

Ponta do Sol

Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

Santa Cruz

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Machico

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal

Funchal

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Santa Cruz

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Câmara de Lobos

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

M

D

T

MATEMÁTICA
M

D

T
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5.3. Evolução das médias de exame e das diferenças CIF-CE – Português e Matemática
Figura 5.3.1 - Trajetória da relação entre a diferença rácio CIF-CE (%) e o desvio do rácio CE (%) em Português –
2010-2015, 3º ciclo

Figura 5.3.2 - Trajetória da relação entre a diferença rácio CIF-CE (%) e o desvio do rácio CE (%) em Matemática –
2010-2015, 3º ciclo
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5.4. Resultados Nacionais e na Escola segundo a classificação de exame (CE) e
classificação interna (CIF) por disciplina
Tabela 5.4.1 – Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de exame (CE),
3º ciclo
Português
Escola

Nacional
Média CE

Nº Provas

Média CE

2010
2011
2012
2013
2014

3,00
2,76
2,86
2,66
2,98

56
57
49
42
47

3,21
2,58
2,92
2,57
3,02

Índice
(Nacional=100)
107,3
93,4
102,3
96,6
101,4

2015

3,06

37

2,86

93,4

Média dos índices
Declive

Matemática
Escola

Nacional
Média CE

Nº Provas

Média CE

2,77
2,49
2,93
2,50
2,84

57
58
50
42
48

2,77
2,31
3,20
2,55
3,06

Índice
(Nacional=100)
100,2
92,8
109,4
102,0
107,7

2,69

37

2,54

94,4

99,1
-1,5

101,1
0,2

Figura 5.4.1 – Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de exame (CE), 3º
ciclo
Português

Matemática
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Tabela 5.4.2 – Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a classificação interna (CIF),
3º ciclo
Português
Escola

Nacional
Média CIF
2010
3,27
2011
3,28
2012
3,24
2013
3,21
2014
3,23
2015
3,24
Média dos índices
Declive

Nº Provas

Média CIF

56
57
49
42
37
47

3,07
3,00
3,39
3,40
3,83
3,27

Matemática
Escola

Nacional
Índice
(Nacional=100)
94,0
91,5
104,7
105,9
118,5
101,0
102,6
3,4

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

3,16
3,08
3,10
3,01
3,04
3,07

57
58
50
42
48
37

2,91
2,98
3,26
2,88
3,21
2,95

Índice
(Nacional=100)
92,2
96,8
105,1
95,7
105,5
96,2
98,6
1,0

Figura 5.4.2 – Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a classificação interna (CIF), 3º ciclo
Português

Matemática
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Tabela 5.4.3 – Relação entre as médias de CIF e CE em Português, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100),
3º ciclo
Português
Média
CIF
2010
3,27
2011
3,28
2012
3,24
2013
3,21
2014
3,23
2015
3,24
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
3,00
109,1
2,76
118,8
2,86
113,4
2,66
120,7
2,98
108,5
3,06
105,7
112,7
-1,2

Média
CIF
3,07
3,00
3,39
3,40
3,83
3,27

Escola
Média Índice CIF
CE
(CE=100)
3,21
95,6
2,58
116,3
2,92
116,1
2,57
132,3
3,02
126,8
2,86
114,3
116,9
4,0

Figura 5.4.3 - Índices CIF e declives em Português, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100), 3º ciclo
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Tabela 5.4.4 – Relação entre as médias de CIF e CE em Matemática, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100),
3º ciclo
Matemática
Média
CIF
2010
3,16
2011
3,08
2012
3,10
2013
3,01
2014
3,04
2015
3,07
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
2,77
114,2
2,49
123,7
2,93
106,0
2,50
120,4
2,84
106,9
2,69
114,0
114,2
-1,0

Média
CIF
2,91
2,98
3,26
2,88
3,21
2,95

Escola
Média Índice CIF
CE
(CE=100)
2,77
105,1
2,31
129,1
3,20
101,9
2,55
112,9
3,06
104,8
2,54
116,1
111,6
-0,2

Figura 5.4.4 - Índices CIF e declives em Matemática, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100), 3º ciclo
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VI – Resultados do Ensino Secundário
6.1. Resultados Nacionais e na Escola segundo a classificação de exame (CE) e
classificação interna (CIF)
Tabela 6.1.1 – Resultados Nacionais e da Escola segundo a classificação de exame (CE) e interna (CIF), Ensino
Secundário

Nacional
Média CE
2010
10,62
2011
10,46
2012
10,02
2013
9,41
2014
10,45
2015
10,80
Média dos índices
Declive

Classificação de Exame (CE)
Escola
Nº Provas

Média CE

171
137
163
217
220
199

8,98
9,01
7,97
7,39
7,97
9,19

Índice
(Nacional=100)
84,6
86,2
79,5
78,5
76,3
85,1
81,7
-0,8

Nacional

Classificação Interna (CIF)
Escola

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

13,36
13,42
13,52
13,48
13,48
13,56

171
137
163
217
220
199

13,58
12,96
13,12
13,60
13,67
14,12

Índice
(Nacional=100)
101,7
96,6
97,0
100,9
101,4
104,1
100,3
0,9

Figura 6.1.1 – Índices e Declives na Escola segundo a classificação de exame (CE) e interna (CIF), Ensino Secundário
Total CE

Total CIF

110
105
100
95
90
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80
75
70
2010
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6.2. Evolução das médias de exame e das diferenças CIF-CE
Figura 6.2.1 - Trajetória da relação entre a diferença rácio CIF-CE (%) e o desvio do rácio CE (%) no Ensino
Secundário – 2010-2015
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6.3. Scoreboard por disciplinas

PORTUGUÊS
Concelho

Escola

Porto Moniz

Escola Básica e Secundária do Porto Moniz

Santa Cruz

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Funchal

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva

São Vicente

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

Calheta

Escola Básica e Secundária da Calheta

Câmara de Lobos

Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas

Ribeira Brava

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Porto Santo

Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco

Ponta do Sol

Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

Santana

Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Funchal

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Machico

Escola Básica e Secundária de Machico

Funchal

Escola Secundária Jaime Moniz

Funchal

Escola Secundária Francisco Franco

Funchal

Escola Complementar do Til - APEL

M

D

T

MATEMÁTICA
M

D

T

BIOLOGIA E
GEOLOGIA
M

D

T

FÍSICA E
QUÍMICA
M

D

HISTÓRIA
T

M

D

GEOGRAFIA
T

M

D

T

GEOMETRIA
DESCRITIVA
M

D

T

MACS
M

D

ECO
T

M

D

FILO
T

M

D
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6.4. Resultados Nacionais e na Escola segundo a classificação de exame (CE) e
classificação interna (CIF) por disciplina
Tabela 6.4.1 – Resultados Nacionais e na Escola em Português segundo a classificação de exame (CE) e Interna (CIF),
Ensino Secundário

Nacional
Média CE
2010
10,98
2011
9,66
2012
10,42
2013
9,81
2014
11,61
2015
11,01
Média dos índices
Declive

Classificação de Exame (CE)
Escola
Nº Provas

Média CE

47
37
28
43
61
50

8,99
9,98
8,89
9,50
9,11
9,72

Classificação Interna (CIF)
Escola

Nacional

Índice
(Nacional=100)
81,9
103,3
85,3
96,8
78,5
88,3
89,0
-0,9

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

13,55
13,53
13,51
13,52
13,43

47
37
28
43
61

14,23
13,57
13,36
14,00
13,07

13,43

50

14,70

Índice
(Nacional=100)
105,0
100,3
98,9
103,6
97,3
109,5
102,4
0,5

Figura 6.4.1 – Índices e declives na Escola em Português segundo a classificação de exame (CE) e interna (CIF),
Ensino Secundário
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Tabela 6.4.2 – Relação entre as médias de CIF e CE em Português, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100) ,
Ensino Secundário
Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
10,98
123,5
9,66
140,0
10,42
129,7
9,81
137,8
11,61
115,6
11,01
122,0
128,1
-2,1

Média
CIF
2010
13,55
2011
13,53
2012
13,51
2013
13,52
2014
13,43
2015
13,43
Média dos índices
Declive

Média
CIF
14,23
13,57
13,36
14,00
13,07
14,70

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
8,99
158,4
9,98
135,9
8,89
150,3
9,50
147,4
9,11
143,4
9,72
151,2
147,8
-0,5

Figura 6.4.2 – Índices CIF e declives em Português, às escalas Nacional e da Escola, Ensino Secundário
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Tabela 6.4.3 – Resultados Nacionais e na Escola em Matemática A segundo a classificação de exame (CE) e Interna
(CIF), Ensino Secundário

Nacional

Classificação de Exame (CE)
Escola

Média CE

Nº Provas

Média CE

30
23
21
33
40
30

9,59
7,64
8,09
7,45
3,60

2010
12,24
2011
10,60
2012
10,47
2013
9,73
2014
9,20
2015
12,07
Média dos índices
Declive

9,96

Classificação Interna (CIF)
Escola

Nacional

Índice
(Nacional=100)
78,3
72,1
77,3
76,6
39,1
82,5
71,0
-2,3

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

13,43
13,52
13,50
13,47
13,46
13,61

30
23
21
33
40
30

13,53
13,04
12,00
13,06
13,00
14,23

Índice
(Nacional=100)
100,8
96,5
88,9
97,0
96,6
104,6
97,4
0,8

Figura 6.4.3 – Índices e declives na Escola em Matemática A segundo a classificação de exame (CE) e interna (CIF),
Ensino Secundário
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Tabela 6.4.4 – Relação entre as médias de CIF e CE em Matemática A, às escalas Nacional e da Escola (Índice,
CE=100) , Ensino Secundário

Média
CIF
2010
13,43
2011
13,52
2012
13,50
2013
13,47
2014
13,46
2015
13,61
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
12,24
109,7
10,60
127,6
10,47
129,0
9,73
138,4
9,20
146,2
12,07
112,8
127,3
2,3

Média
CIF
13,53
13,04
12,00
13,06
13,00
14,23

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
9,59
141,1
7,64
170,7
8,09
148,3
7,45
175,3
3,60
361,4
9,96
142,9
190,0
17,4

Figura 6.4.4 – Índices CIF e declives em Matemática A, às escalas Nacional e da Escola, Ensino Secundário
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Tabela 6.4.5 – Resultados Nacionais e na Escola em Biologia e Geologia segundo a classificação de exame (CE) e
Interna (CIF), Ensino Secundário

Nacional

Classificação de Exame (CE)
Escola

Média CE

Nº Provas

Média CE

34
23
32
38
22
28

7,92
8,23
8,29
5,53
10,62

2010
9,86
2011
11,04
2012
9,82
2013
8,44
2014
11,00
2015
8,95
Média dos índices
Declive

6,37

Classificação Interna (CIF)
Escola

Nacional

Índice
(Nacional=100)
80,4
74,5
84,5
65,5
96,5
71,1
78,7
0,0

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

13,66
13,64
13,85
13,76
13,74

34
23
32
38
22
28

13,09
13,09
13,97
15,16
16,32

13,90

14,71

Índice
(Nacional=100)
95,8
95,9
100,9
110,2
118,7
105,9
104,6
3,7

Figura 6.4.5 – Índices e declives na Escola em Biologia e Geologia segundo a classificação de exame (CE) e interna
(CIF), Ensino Secundário
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Tabela 6.4.6 – Relação entre as médias de CIF e CE em Biologia e Geologia, às escalas Nacional e da Escola (Índice,
CE=100) , Ensino Secundário

Média
CIF
2010
13,55
2011
13,53
2012
13,51
2013
13,52
2014
13,43
2015
13,43
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
13,66
9,86
13,64
11,04
13,85
9,82
13,76
8,44
13,74
11,00
13,90
8,95
141,1
3,1

Média
CIF
13,09
13,09
13,97
15,16
16,32
14,71

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
7,92
165,2
8,23
159,1
8,29
168,5
5,53
274,1
10,62
153,7
6,37
231,1
192,0
12,0

Figura 6.4.6 – Índices CIF e declives em Biologia e Geologia, às escalas Nacional e da Escola, Ensino Secundário
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Tabela 6.4.7 – Resultados Nacionais e na Escola em Física e Química A segundo a classificação de exame (CE) e
Interna (CIF), Ensino Secundário

Nacional

Classificação de Exame (CE)
Escola

Média CE

Nº Provas

Média CE

27
40
38
29
20

7,39
4,99
5,64
8,77
7,08

2011
10,50
2012
8,10
2013
8,12
2014
9,19
2015
9,87
Média dos índices
Declive

Nacional

Índice
(Nacional=100)
70,4
61,6
69,5
95,4
71,7
73,7
3,6

Classificação Interna (CIF)
Escola

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

13,12
13,52
13,30
13,51
13,70

27
40
38
29
20

11,48
13,20
13,63
14,62
13,20

Índice
(Nacional=100)
87,5
97,6
102,5
108,2
96,4
98,4
2,8

Figura 6.4.7 – Índices e declives na Escola em Física e Química A segundo a classificação de exame (CE) e interna
(CIF), Ensino Secundário
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Tabela 6.4.8 – Relação entre as médias de CIF e CE em Física e Química A, às escalas Nacional e da Escola (Índice,
CE=100) , Ensino Secundário

Média
CIF
2011
13,12
2012
13,52
2013
13,30
2014
13,51
2015
13,70
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
10,50
125,0
8,10
167,0
8,12
163,8
9,19
147,0
9,87
138,8
148,3
0,8

Média
CIF
11,48
13,20
13,63
14,62
13,20

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
7,39
155,4
4,99
264,5
5,64
241,7
8,77
166,7
7,08
186,6
203,0
-3,5

Figura 6.4.8 – Índices CIF e declives em Física e Química A, às escalas Nacional e da Escola, Ensino Secundário
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Tabela 6.4.9 – Resultados Nacionais e na Escola em História A segundo a classificação de exame (CE) e Interna (CIF),
Ensino Secundário

Nacional

Classificação de Exame (CE)
Escola

Média CE

Nº Provas

Média CE

12
8
8
15
14
17

12,53
13,28
11,05
11,25
9,26
5,88

2010
11,91
2011
10,50
2012
11,82
2013
10,62
2014
9,91
2015
10,69
Média dos índices
Declive

Classificação Interna (CIF)
Escola

Nacional

Índice
(Nacional=100)
105,2
126,4
93,5
105,9
93,4
55,0
96,6
-9,6

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

13,06
13,12
13,05
13,06
12,98
12,88

12
8
8
15
14
17

15,25
13,25
12,50
12,40
13,14
12,82

Índice
(Nacional=100)
116,7
101,0
95,8
94,9
101,3
99,6
101,5
-2,5

Figura 6.4.9 – Índices e declives na Escola em História A segundo a classificação de exame (CE) e interna (CIF), Ensino
Secundário
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Tabela 6.4.10 – Relação entre as médias de CIF e CE em História A, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100) ,
Ensino Secundário
Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
11,91
109,7
10,50
125,0
11,82
110,4
10,62
123,0
9,91
131,0
10,69
120,5
119,9
2,4

Média
CIF
2010
13,06
2011
13,12
2012
13,05
2013
13,06
2014
12,98
2015
12,88
Média dos índices
Declive

Média
CIF
15,25
13,25
12,50
12,40
13,14
12,82

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
12,53
121,7
13,28
99,8
11,05
113,1
11,25
110,2
9,26
142,0
5,88
218,0
134,1
17,3

Figura 6.4.10 – Índices CIF e declives em História A, às escalas Nacional e da Escola, Ensino Secundário
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Tabela 6.4.11 – Resultados Nacionais e na Escola em Geografia A segundo a classificação de exame (CE) e Interna
(CIF), Ensino Secundário

Nacional

Classificação de Exame (CE)
Escola

Média CE

Nº Provas

Média CE

10
16
23
16
17

9,12
9,93
7,87
8,60
11,58

2011
11,97
2012
10,67
2013
9,81
2014
10,87
2015
11,24
Média dos índices
Declive

Nacional

Índice
(Nacional=100)
76,2
93,1
80,2
79,1
103,0
86,3
4,0

Classificação Interna (CIF)
Escola

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

14,29
13,24
13,21
13,14
13,20

10
16
23
16
17

12,90
12,31
13,04
13,25
12,82

Índice
(Nacional=100)
90,3
93,0
98,7
100,9
97,1
96,0
2,2

Figura 6.4.11 – Índices e declives na Escola em Geografia A segundo a classificação de exame (CE) e interna (CIF),
Ensino Secundário
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Tabela 6.4.12 – Relação entre as médias de CIF e CE em Geografia A, às escalas Nacional e da Escola (Índice,
CE=100), Ensino Secundário

Média
CIF
2011
14,29
2012
13,24
2013
13,21
2014
13,14
2015
13,20
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
11,97
119,3
10,67
124,1
9,81
134,7
10,87
120,8
11,24
117,4
123,3
-0,7

Média
CIF
12,90
12,31
13,04
13,25
12,82

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
9,12
141,4
9,93
124,0
7,87
165,7
8,60
154,1
11,58
110,7
139,2
-3,1

Figura 6.4.12 – Índices CIF e declives em Geografia A, às escalas Nacional e da Escola, Ensino Secundário
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Tabela 6.4.13 – Resultados Nacionais e na Escola em Matemática Aplicada às Ciências Sociais segundo a
classificação de exame (CE) e Interna (CIF), Ensino Secundário

Nacional

Classificação de Exame (CE)
Escola

Média CE

Nº Provas

Média CE

9
15
12
12
12

11,54
9,88
6,18
8,52
12,23

2011
11,29
2012
10,64
2013
9,96
2014
9,98
2015
12,29
Média dos índices
Declive

Nacional

Índice
(Nacional=100)
102,3
92,8
62,0
85,3
99,5
88,4
-1,3

Classificação Interna (CIF)
Escola

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

13,28
15,69
13,35
13,27
13,40

9
15
12
12
12

14,22
12,73
12,25
12,58
13,75

Índice
(Nacional=100)
107,1
81,1
91,8
94,8
102,6
95,5
0,5

Figura 6.4.13 – Índices e declives na Escola em Matemática Aplicada às Ciências Sociais segundo a classificação de
exame (CE) e interna (CIF), Ensino Secundário
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Tabela 6.4.14 – Relação entre as médias de CIF e CE em Matemática Aplicada às Ciências Sociais, às escalas Nacional
e da Escola (Índice, CE=100) , Ensino Secundário
Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
11,29
117,7
10,64
147,4
9,96
134,0
9,98
133,0
12,29
109,0
128,2
-3,2

Média
CIF
2011
13,28
2012
15,69
2013
13,35
2014
13,27
2015
13,40
Média dos índices
Declive

Média
CIF
14,22
12,73
12,25
12,58
13,75

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
11,54
123,2
9,88
128,8
6,18
198,2
8,52
147,7
12,23
112,5
142,1
-0,3

Figura 6.4.14 – Índices CIF e declives em Matemática Aplicada às Ciências Sociais, às escalas Nacional e da Escola,
Ensino Secundário
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Tabela 6.4.15 – Resultados Nacionais e na Escola em Filosofia segundo a classificação de exame (CE) e Interna (CIF),
Ensino Secundário

Nacional

Classificação de Exame (CE)
Escola

Média CE

Nº Provas

Média CE

3
6
8
14

6,63
7,07
10,69
9,18

2012
8,46
2013
10,20
2014
10,28
2015
10,78
Média dos índices
Declive

Nacional

Índice
(Nacional=100)
78,4
69,3
104,0
85,1
84,2
5,5

Classificação Interna (CIF)
Escola

Média CIF

Nº Provas

Média CIF

16,40
13,75
13,75
13,82

3
6
8
14

16,33
13,33
14,75
14,21

Índice
(Nacional=100)
99,6
96,9
107,3
102,9
101,7
2,0

Figura 6.4.15 – Índices e declives na Escola em Filosofia segundo a classificação de exame (CE) e interna (CIF), Ensino
Secundário
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Tabela 6.4.16 – Relação entre as médias de CIF e CE em Filosofia, às escalas Nacional e da Escola (Índice, CE=100) ,
Ensino Secundário

Média
CIF
2012
16,40
2013
13,75
2014
13,75
2015
13,82
Média dos índices
Declive

Nacional
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
8,46
193,9
10,20
134,8
10,28
133,8
10,78
128,2
147,7
-19,8

Média
CIF
16,33
13,33
14,75
14,21

Escola
Média
Índice CIF
CE
(CE=100)
6,63
246,3
7,07
188,5
10,69
138,0
9,18
154,9
181,9
-32,5

Figura 6.4.16 – Índices CIF e declives em Filosofia, às escalas Nacional e da Escola, Ensino Secundário
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2010-2015

ANEXO METODOLÓGICO

Projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência
CICS.NOVA – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNL
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ANEXO METODOLÓGICO

Os Scoreboards
Índice e média
O indicador estatístico índice corresponde ao valor dos resultados da prova obtidos no Escola/ Concelho
em cada ano, transformados em percentagem da média nacional da prova nesse ano. Assim, o índice 100
corresponde a uma média de Escola/ Concelho igual à média nacional desse ano. A diferença, positiva ou
negativa, a 100 (desvio) indica a posição relativa dos resultados da Escola/ Concelho por referência ao valor
nacional.
Para efeito do scoreboard que resume as tendências observadas, resumimos os índices dos anos
observados na sua média aritmética, e atribuímos pontuações (scores) a intervalos de valores dessa média,
segundo a seguinte escala:
- estão classificados com o score 1, ”bom”, os casos em que a média da Escola/ Concelho nos anos
considerados é igual ou superior à média nacional da prova (valor 100);
- estão classificados com o score 2,”satisfatório”, os casos em que a média da Escola/ Concelho nos anos
em análise é inferior à média nacional da prova, com um desvio negativo até 5%, inclusive;
- estão classificados com o score 3, “em risco”, os casos em que a média da Escola/ Concelho nos anos em
análise é inferior à média nacional da prova, com um desvio negativo superior a 5% e inferior a 15%;
- estão classificados com o score 4, “mau”, os casos em que a média da Escola/ Concelho nos anos em
análise é inferior à média nacional da prova, com um desvio negativo igual ou superior a 15%.

Exemplo de cálculo da média dos índices
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Média

Índice Exame (Nacional=100)
98,0
107,5
113,2
96,7
103,8
99,4
103,1

Scores atribuídos à média dos índices
Média
>=100
[95,100[
]85,95[
<=85

Score
1
2
3
4

Declive
Se a média dos índices resume os níveis dos resultados obtidos pela Escola/ Concelho por relação à média
nacional, o declive é o indicador que resume a progressão desses mesmos resultados. O declive mede a
inclinação de uma reta ajustada matematicamente ao conjunto de valores dos índices obtidos pela Escola/
Concelho em todos os anos em análise, segundo a equação de regressão: y=ax+b, onde y designa o valor
ajustado da reta correspondente ao ano x e a designa o declive. Assim, o declive representa uma variação
tendencial de a pontos percentuais no índice y estimado pela reta, por cada ano x do período observado.
No caso de um declive positivo (a superior a 0), a reta é ascendente, o que significa que, no conjunto dos
dados observados, os índices y tenderam a aumentar à razão de a% em cada ano. Ou seja, o sentido da
progressão dos resultados do Escola/ Concelho nos anos em análise foi tanto mais positivo quanto mais
elevado for o valor de a.
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Inversamente, no caso de um declive negativo (a inferior a 0), a reta é descendente, o que significa que os
índices tenderam a diminuir a% em cada ano. O sentido da progressão foi tanto mais negativo quanto mais
elevado for o valor absoluto de a.
No caso de um declive nulo (a igual a 0), a reta é horizontal. Isto significa que, independentemente das
variações entre anos, o sentido da progressão dos resultados foi de estagnação ao longo dos anos em
análise (caso em que o valor dos pontos da reta seria constante ao longo dos anos e igual à média).
Vejamos um exemplo com demonstração gráfica:

Valores de cálculo:
Índice Exame (Nacional=100)
90,0
107,6
94,3
98,0
100,1
113,4
100,6
2,8

120

Classificações de exame
Índices, média nacional = 100

Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Média
Declive

Exemplo de declive:

Declive
y = 2,8x + 90,8

110

100

Média
100,6

90

80
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tal como fizemos para a média dos índices, atribuímos scores a intervalos de valores do declive:
- estão classificados com o score 1, “bom”, os casos em que o declive da Escola/ Concelho foi igual ou
superior a 2, ou seja, uma progressão tendencial positiva de 2% ou mais por ano;
- estão classificados com o score 2, ”satisfatório”, os casos em que o declive da Escola/ Concelho foi
inferior a 2 e superior a 0, ou seja, uma progressão tendencial positiva, mas fraca;
- estão classificados com o score 3, “em risco”, os casos em que o declive da Escola/ Concelho foi nulo ou
negativo mas superior a -2, ou seja, uma progressão tendencial estagnada ou fracamente negativa;
- estão classificados com o score 4, ”mau”, os casos em que o declive da Escola/ Concelho foi negativo e
igual ou inferior a -2, ou seja, uma progressão francamente negativa, com decréscimo tendencial de 2% ou
mais por ano.
Scores atribuídos aos declives
Declive
>=2
]0,2[
]-2,0]
<=-2

Score
1
2
3
4
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A construção do Scoreboard
Resumindo, os valores da média e do declive estão pontuados de 1 a 4 segundo os critérios da tabela que a
seguir se apresenta.
A escala de pontuação e os valores de corte usados para os scores de média e declive são convencionais.
Em função dos objetivos e da progressão dos resultados da R.A.M., os valores de corte e a própria extensão
da escala poderão ser ajustados para futuras aplicações.
Média
>=100
[95,100[
]85,95[
<=85

Declive
>=2
]0,2[
]-2,0]
<=-2

Score
1
2
3
4

Com base nos scores de média e declive, foi elaborada uma combinatória qualitativa, a tendência, que
considera simultaneamente a posição no aproveitamento escolar, relativa aos valores nacionais, e o
sentido da sua progressão ao longo dos anos considerados.

Na tabela à direita, apresentamos a combinação de
scores que constitui a tendência. Assim, por
exemplo, mesmo que uma Escola/ Concelho tenha
obtido uma média igual ou superior à nacional
(resultado “bom”, cor verde, valor 1), se a
progressão dada pelo declive for negativa e inferior
a -2 (progressão “má”, vermelho, 4), a tendência
será de 3 (“em risco”, amarelo claro). Se, por outro
lado, a média estiver 15% ou mais abaixo da média
nacional (“mau”, vermelho, valor 4), mas a
progressão for francamente positiva, ou seja, se o
declive for igual ou superior a 2 (“boa”, verde, valor
1), a tendência será de 2 (“satisfatório”, verdeágua).

Média
1
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
3
4
4

Declive
1
2
1
3
2
1
1
4
3
2
2
4
3
4
3
4

Tendência
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

A tabela apresenta os scores em sentido descendente, de 1 (verde), os melhores resultados, a 4 (vermelho),
os piores resultados. É a partir destes que construímos o scoreboard, que permite uma leitura visual dos
resultados nos exames nacionais, das suas evoluções e das tendências resultantes.
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Critérios de ordenação do Scoreboard
O scoreboard é um instrumento de análise que permite uma apreensão gráfica das variáveis. É igualmente
o resultado de uma ordenação das variáveis e, consequentemente, das Escolas/ Concelhos da Região
Autónoma da Madeira. Na ordenação do scoreboard, considerámos como primeiro critério a tendência,
que resume as duas variáveis estatísticas de média e declive e, como segundo critério, a média, que
corresponde à posição relativa da Escola/ Concelho em relação aos resultados nacionais dos exames. Esta
opção metodológica visa acentuar, antes de mais, a capacidade de melhorar os resultados, tendo embora
em conta o nível médio destes.
No caso do Ensino Secundário, o primeiro critério de ordenação tem que ver com o número de disciplinas
realizadas pelos alunos das Escolas/ Concelhos.

Legenda das disciplinas no Secundário
P1 – Português 1º ciclo
P2 – Português 2º ciclo
P3 – Português 3º ciclo
PES – Português Ensino Secundário
BG – Biologia e Geologia
FQ – Física-Química
GEO – Geografia
HIS – História

M1 – Matemática 1º ciclo
M2 – Matemática 2º ciclo
M3 – Matemática 3º ciclo
MES – Matemática A Ensino Secundário
MCS – Matemática para as Ciências Sociais
EC – Economia
GD – Geometria Descritiva
FILO - Filosofia
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Guia para interpretação dos Gráficos

Q2

Q1

Os gráficos de fase mostram a trajetória
dos resultados da Escola/ Concelho nos
anos anteriores.
Os dois indicadores utilizados estão
padronizados à média nacional.

Q4

Q3

O indicador desvio do rácio CE corresponde ao desvio à média nacional, sendo que um valor de 0
corresponde à média nacional. Desvios positivos situam a Escola/ Concelho acima do nacional (no exemplo,
2007, 2010, 2011 e 2012); os negativos o inverso (2008 e 2009). O indicador diferença entre os rácios CIF e
CE mostra a diferença entre as classificações interna e externa, padronizadas às respetivas médias
nacionais. Diferenças positivas significam que a CIF do Escola/ Concelho foi superior à sua CE, em maior
grau do que o verificado à escala nacional. O inverso aplica-se às diferenças negativas.
Assim, os anos no quadrante Q1 do gráfico foram aqueles em que se registou uma CIF mais elevada do que
a CE em comparação com a escala nacional, e uma CE mais elevada do que a média nacional. No quadrante
Q2, a CIF foi superior à CE em comparação com a escala nacional e a CE foi inferior à média nacional. No
quadrante Q3, a CIF foi inferior à CE em comparação com a escala nacional e a CE foi inferior à média
nacional. Finalmente, no quadrante Q4, a CIF foi inferior à CE em comparação com a escala nacional e a CE
foi superior à média nacional.
Assim, em teoria, o quadrante Q1 é o mais “recompensador” para os alunos, visto que, comparativamente
aos resultados nacionais, são beneficiados em ambas as componentes, interna e externa, da sua avaliação
final. Inversamente, o quadrante Q3 é o mais “penalizador”. No quadrante Q4, os alunos são mais
beneficiados na sua avaliação pela CE do que pela CIF (situação de “exigência” na avaliação interna,
exemplificada no gráfico pelos anos de 2010, 2011 e 2012); no quadrante Q2, ocorre o inverso (situação de
“compensação” na avaliação interna, exemplificada pelo ano de 2009). Por seu lado, os valores que não se
situam destacadamente num dos quadrantes, ou seja que se encontram próximos de pelo menos um dos
eixos, correspondem ao que poderíamos chamar de situações de “paridade” aos valores nacionais:
paridade da “exigência” da avaliação interna, quando próximos do eixo horizontal; paridade dos
“resultados” da avaliação externa quando próximos do eixo vertical (exemplificada pelos anos de 2008 e
2012); paridade “absoluta” quando próximos simultaneamente dos dois eixos, ou seja, do seu cruzamento
no valor zero (exemplificada pelo ano de 2007).
Como dissemos, o objetivo deste tipo de gráfico é o de proporcionar a visualização da trajetória da relação
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entre as duas variáveis na Escola/ Concelho ao longo do tempo. Permite ver em que medida essa relação
está estabilizada num dado padrão ou, pelo contrário, apresenta um comportamento instável. Assumindo
que a Escola/ Concelho tem uma visão da relação desejável entre estas variáveis, a observação da sua
trajetória permitir-lhe-á avaliar em que medida dela se tem conseguido aproximar ou o tem estabilizado.
Se não tem essa visão, poderá a análise da sua trajetória suscitar a reflexão sobre ela.
Os gráficos de regressão linear sumarizam a tendência de evolução dos pontos de dados segundo o declive
de uma reta de regressão linear.
Como se pode ver no exemplo, no primeiro tipo de
gráfico apresentado os indicadores estão
padronizados à média nacional, que corresponde ao
valor 100 (a preto). Os pontos representam os
índices de CIF ou CE nos vários anos em análise. A
reta de regressão aparece a vermelho e a média a
azul.
Neste exemplo, o declive é acentuadamente
negativo, o que resulta dos valores mais elevados
nos dois primeiros anos, caindo nos anos seguintes.
A média separa estes dois períodos: apenas nos
dois primeiros anos houve resultados superiores à
média.

No segundo tipo de gráfico apresentado, os pontos
representam os índices de CIF (CE=100), ou seja, o
valor da nota interna padronizado pelo valor da
nota externa. Quando o indicador assume o valor
100, a classificação de CIF é igual à classificação de
CE. Quando é superior, o valor de CIF é mais
elevado do que o de CE e vice-versa.
Este gráfico compara a tendência da relação entre a
CIF e a CE através de dois declives: a do Escola/
Concelho a amarelo e o nacional a verde.
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