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I. INTRODUÇÃO
A autoavaliação define-se como um instrumento indispensável à promoção da qualidade
educativa e à melhoria da qualidade das organizações escolares. A Lei nº 31/2002, de 20 de
dezembro, designada por “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior”,
defende um sistema duplo de avaliação, que inclui a avaliação externa e a autoavaliação, sendo
esta obrigatória e articulada com a primeira.
Os desafios do mundo atual exigem do sistema educativo a preparação de crianças e alunos
com as competências cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, necessárias para enfrentarem
as dificuldades e as solicitações que a sociedade impõe. O presente e o futuro requerem o
desenvolvimento de cidadãos reflexivos, críticos, participativos e intervenientes nas suas
comunidades.
Acreditamos que a escola é um lugar onde se aprende pelo trabalho, que oferece ferramentas
para a vida e que faz as crianças e os alunos acreditarem no seu talento. Assegura a igualdade
de oportunidades de acesso à escola e permite a todos a conclusão da escolaridade obrigatória,
a continuação dos estudos e a integração no mundo do trabalho.
Defendemos que a escola deve proporcionar as melhores e mais significativas aprendizagens,
assentes num profundo conhecimento dos alunos e adaptadas aos seus interesses e
necessidades. Deve possibilitar a todas as crianças e alunos a aquisição efetiva de
competências académicas, técnicas, artísticas e sociais. Deve promover o mérito e a excelência
escolar. Deve prevenir a retenção, o abandono e a desistência da escola. Na prestação do
serviço educativo, deve oferecer condições de equidade e de inclusão para todas as crianças e
alunos.
Convictos no que acreditamos e no que defendemos, cientes de que não se pode fazer tudo de
uma vez, neste ano letivo, evidenciámos os resultados académicos dos nossos alunos,
salientámos o planeamento e a articulação das atividades educativas e fomentámos o
envolvimento e a participação de toda a comunidade educativa no processo de autoavaliação
de forma contínua e abrangente.
Adotámos um modelo de autoavaliação e selecionámos fontes e processos diversificados de
recolha de informação. Preferencialmente, questionámos os docentes, entrevistámos os
coordenadores dos departamentos, da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e
a representante do serviço de psicologia e orientação e analisámos os documentos
estruturantes do Agrupamento.
Sendo que a autoavaliação é o autoconhecimento do que a escola faz bem e do que faz menos
bem, valorizámos os pontos fortes e indicámos os caminhos para a melhoria dos resultados
académicos, do planeamento e articulação do serviço educativo e do processo de
autoavaliação. A equipa de autoavaliação foi coesa, solidária e empenhada na consecução do
objetivo cimeiro, que é construir um Agrupamento melhor.
Este documento é a expressão do trabalho de autoavaliação do Agrupamento de Escolas
Afonso de Albuquerque da Guarda, que decorreu durante o ano letivo de 2018-2019.
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II. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque foi constituído em abril de 2013 e tem
como sede a Escola Secundária de Afonso de Albuquerque, à frente designado por AEAAG.
Escolas e Jardins de Infância
Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino
Básico

Escola Secundária Afonso de
Albuquerque

Escola do 2.º Ciclo do Ensino Básico

Escola Básica de St. ª Clara

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Escola Básica de Adães Bermudes
Escola Básica de Augusto Gil
Escola Básica de Bonfim
Escola Básica de Espírito Santo
Escola Básica de Famalicão
Centro Escolar de Gonçalo
Escola Básica de Lameirinhas
Escola Básica de Maçainhas
Escola Básica de St. ª Zita
Escola Básica de Trinta
Escola Básica de Videmonte

Escolas da Educação Pré-escolar

Jardim de Infância de Famalicão
Centro Escolar de Gonçalo
Jardim de Infância de Lameirinhas
Jardim de Infância de Sé
Jardim de Infância de Trinta
Jardim de Infância de Videmonte

Recursos humanos
O corpo docente tem 272 profissionais. A média de idade dos docentes é de 54 anos, o docente
mais novo tem 34 anos e o docente mais velho tem 67 anos. Os docentes lecionam nos
estabelecimentos do Agrupamento e no Estabelecimento Prisional da Guarda.
Educação Pré-escolar

19 educadores de infância

1.º Ciclo do Ensino Básico

47 professores

2.º Ciclo do Ensino Básico

31 professores

3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

138 professores

Educação especial

21 professores

O pessoal não docente tem 123 profissionais, 105 do sexo feminino (85%) e 18 do sexo
masculino (15%). A média de idades é de 55 anos, o não docente mais novo tem 35 anos e o
não docente mais velho tem 68 anos.
Coordenador técnico

1 coordenador

Técnicos superiores do SPO

2 técnicos

Técnicos superiores das AECS

4 técnicos
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Assistentes técnicos

16 assistentes

Assistentes operacionais

93 assistentes

Encarregado operacional

1 encarregado

Alunos
O AEAAG é frequentado por 2123 alunos de todos os níveis de ensino, 1962 alunos no Ensino
Regular, 28 alunos no Ensino Recorrente, 95 alunos no Ensino Profissional e 38 alunos nos
cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) – Ensino Básico.
Educação Pré-Escolar - Regular
Ensino Básico 1.º Ciclo - Regular
Ensino Básico 2.º Ciclo - Regular
Ensino Básico 3.º Ciclo - Regular
Ensino Secundário - Regular

84 alunos
586 alunos
288 alunos
507 alunos
497 alunos

7 turmas
31 turmas
12 turmas
21 turmas
20 turmas

Ensino Secundário - Recorrente

28 alunos

3 turmas

Ensino Secundário - Profissional

95 alunos

4 turmas

Ensino Básico 1.º Ciclo - EFA
Ensino Básico 3.º Ciclo - EFA

9 alunos
29 alunos

1 turma
3 turmas

Do número total de alunos que frequentam os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino
Secundário – 378 são apoiados pelo SASE, o que perfaz 29,3% dos alunos, sendo que destes,
168 estão inseridos no escalão A, o que perfaz 13,0% dos alunos.

III. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DE AUTOAVALIAÇÃO

1. Princípios
Tendo como referência os termos de análise constantes no Artigo 6.º, da Lei n.º 31/2002, a
autoavaliação baseia-se nos seguintes princípios:
a) Avaliação do «grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e
concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em
conta as suas características específicas»;
b) Avaliação do «desempenho dos órgãos de administração do Agrupamento, abrangendo o
funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o
funcionamento administrativo e a gestão de recursos»;
c) Avaliação do «nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes
educativos capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar
propícia à interação, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral
da personalidade das crianças e alunos»;
d) Avaliação do «sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da
frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares
dos alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de
avaliação das aprendizagens»;
e) Promoção «de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade
educativa».
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2. Objetivos
Tendo em conta o objeto da autoavaliação para o ano letivo de 2018-2019 e considerando que
a avaliação da escola se «desenvolve de forma sistemática e permanente» (Lei n.º 31/2002) e
que «os processos de avaliação devem ser contínuos e estáveis desencadeando uma reflexão
sistemática sobre o seu impacto nos processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e
dos resultados das escolas» (IGEC), os objetivos da autoavaliação são os seguintes:
a) Reforçar os processos de melhoria dos resultados académicos, através da identificação
rigorosa dos fatores internos que condicionam o sucesso dos alunos e tendo em conta as
metas quantificadas definidas quanto aos resultados a atingir, constituindo-se como
referenciais de ação dos docentes;
b) Valorizar os processos educativos individuais e coletivos, consolidando práticas de
articulação curricular, de observação e de partilha de aulas, de forma a proporcionar o
desenvolvimento profissional e a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem;
c) Possibilitar à comunidade educativa um melhor conhecimento sobre si e a sua
organização, reforçando as boas práticas existentes e melhorando as que ainda podem
ser melhoradas, em benefício de todos os seus membros;
d) Aprofundar a autoavaliação enquanto processo mais organizado e mais participado,
envolvendo a comunidade educativa na consecução destes objetivos, através da
sensibilização dos seus membros e da valorização do seu papel em todo o processo
educativo.

IV. METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO

1. Equipa de autoavaliação
No início do ano letivo de 2018-2019, a Diretora do Agrupamento designou o coordenador da
equipa de autoavaliação, que procedeu à constituição da equipa de autoavaliação, composta
por nove elementos oriundos dos diferentes níveis de educação e ensino, do pessoal não
docente e dos pais e encarregados de educação (indicado pela associação de pais), mas sem
qualquer tipo de formação na área da autoavaliação.
A equipa de autoavaliação do AEAAG é formada pelos seguintes elementos: António Manuel
Madeira (coordenador da equipa, departamento de ciências socias e humanas), José António
Cruz Pereira (subdiretor), Jorge Manuel Antunes Guerra da Cunha (departamento de ciências
experimentais), Maria Alice Alves Ribeiro Vale (departamento de português), Maria do Carmo
Pires Nunes Pereira (departamento de expressões), Maria Cristina Fonseca Pires
(departamento do 1º CEB), Amélia Maria Grilo Pascoal Gonçalves (coordenadora do
departamento da educação pré-escolar), Carla Susana da Silva Pinheiro Fantasia (associação
de pais e encarregados de educação) e Ermelinda do Amparo Vilares Valente (coordenadora
técnica, pessoal não docente).

2. Modelo de autoavaliação
Uma vez que a avaliação externa se articula com a autoavaliação da escola, o modelo
institucional de autoavaliação do Agrupamento teve como referência o modelo de avaliação
externa da Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC). Este baseia-se em três domínios –
Resultados, Prestação do serviço educativo e Liderança e gestão – e respetivos campos de
análise e indicadores.
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3. Plano de autoavaliação
O Plano de autoavaliação foi o documento orientador para a implementação do projeto de
autoavaliação para o ano letivo de 2018-2019. Nele constam a equipa de autoavaliação, os
princípios, os objetivos, o modelo, o objeto, a metodologia e o cronograma do processo de
autoavaliação.
O documento, para além de definir as linhas gerais do processo de autoavaliação, foi dirigido a
toda a comunidade educativa – pessoal docente e não docente, alunos e pais/encarregados de
educação – para que, a partir deste, pudessem acompanhar o trabalho desenvolvido e a
desenvolver. Como meios de comunicação privilegiados, a equipa de autoavaliação utilizou a
página do Agrupamento e o correio eletrónico, para disponibilizar, de forma periódica e
contínua, a informação relevante e envolver a comunidade educativa no processo de
autoavaliação.

4. Áreas de autoavaliação
Após a análise de documentos da autoavaliação e da avaliação externa do Agrupamento, assim
como das propostas apresentadas pelos grupos disciplinares, a equipa entendeu definir como
objeto da autoavaliação as áreas prioritárias de avaliação e de intervenção identificadas no
Plano de Melhoria para o período de 2016 a 2018, resultantes da avaliação externa do
Agrupamento em 2016, que se apresentam no quadro de referência seguinte:
QUADRO 1 - QUADRO DE REFERÊNCIA
Domínio

Campo de análise

Resultados

Resultados académicos

Indicadores de avaliação
 Evolução dos resultados internos contextualizados
 Evolução dos resultados externos contextualizados
 Qualidade do sucesso
 Abandono e desistência

Domínio

Campo de análise

Prestação de
serviço
educativo

Planeamento e articulação

Indicadores de avaliação
 Gestão articulada do currículo
 Contextualização do currículo e abertura ao meio
 Utilização da informação sobre o percurso escolar dos

alunos
 Coerência entre ensino e avaliação
 Trabalho cooperativo entre docentes

Domínio

Campo de análise

Liderança e
gestão

Autoavaliação e melhoria

Indicadores de avaliação
 Envolvimento e participação da comunidade

educativa na autoavaliação
 Continuidade e abrangência da autoavaliação
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A equipa de autoavaliação analisou, dentro de cada um dos domínios Resultados, Prestação do
serviço educativo e Liderança e gestão, os campos de análise resultados académicos,
planeamento e articulação e autoavaliação e melhoria, através dos respetivos indicadores de
avaliação.

5. Fontes e processos de recolha de informação
De modo a obter uma melhor compreensão do serviço educativo prestado pelo Agrupamento e
a identificar de forma clara e objetiva os pontos fortes e os aspetos a melhorar, optou-se pelas
fontes e processos de recolha de informação que se consideraram mais adequados, a saber:
 Análise dos resultados académicos de 2014 a 2018 por comparação estatística;
 Aplicação de inquérito por questionário aos docentes e análise dos resultados obtidos;
 Entrevistas aos coordenadores dos departamentos e da equipa multidisciplinar de apoio
à educação inclusiva e à representante do serviço de psicologia e orientação;
 Análise documental – plano anual de atividades, planificações das atividades
curriculares, atas e relatórios das estruturas de coordenação educativa e supervisão
pedagógica.
QUADRO 2 - CRONOGRAMA DA METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO

Etapas

2018

2019

set. out. nov. dez. jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul.

1. Constituição da equipa de autoavaliação
2. Análise de documentos de informação e de apoio
3. Seleção do modelo de autoavaliação
4. Análise de documentos de autoavaliação, de avaliação
externa e de propostas dos grupos disciplinares
5. Identificação das áreas de autoavaliação
6. Definição de estratégias do processo de autoavaliação
7. Elaboração do Plano de autoavaliação
8. Recolha de informação
9. Análise documental e estatística
10. Discussão dos resultados por domínios e campos de
análise avaliados
11. Identificação dos pontos fortes e áreas de melhoria
12. Apresentação das propostas de melhoria decorrentes
do processo de autoavaliação
13. Elaboração do relatório de autoavaliação
14. Apreciação do relatório pelos órgãos competentes
15. Divulgação do relatório à comunidade educativa
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V. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO

1. Resultados académicos
Os resultados académicos do Agrupamento, obtidos nos anos letivos de 2014-2015 a 20172018, que se apresentam a seguir, são os únicos resultados disponíveis e divulgados no portal
das estatísticas do ensino básico e secundário – Info-Escolas. Os resultados são comparados
com as médias nacionais para alunos em contextos socioeconómicos semelhantes e avaliados,
tendo em conta a sua evolução nos anos letivos de referência.

1.1. Resultados do ensino básico
a) Percentagem de alunos que concluíram o 1.º ciclo em quatro anos – percursos
diretos de sucesso no Agrupamento
O GRÁFICO 1 mostra que, nos anos letivos de 2014-2015 a 2016-2017, a percentagem de alunos
do Agrupamento que concluíram o 1º ciclo com percursos diretos de sucesso foi ligeiramente
inferior às médias nacionais para alunos em contextos socioeconómicos semelhantes. Revela
também que, nos três anos letivos, a evolução dos resultados foi negativa e em sentido
contrário à evolução das médias nacionais.
GRÁFICO 1 – RESULTADOS ACADÉMICOS DO AGRUPAMENTO – 1º CICLO

b) Percentagem de alunos que concluíram o 1.º ciclo em quatro anos – percursos
diretos de sucesso nas escolas básicas com mais de vinte alunos
Observando os GRÁFICOS 2, 3, 4, 5, 6 e 7, constata-se que, para os resultados obtidos nos anos
letivos de 2014-2015 a 2016-2017, nas escolas básicas do 1º ciclo com mais de vinte alunos,
contribuíram de forma negativa a Escola Básica de Lameirinhas e a Escola Básica de Santa Zita,
que apresentaram resultados claramente inferiores às médias nacionais. As outras escolas
obtiveram resultados superiores às médias nacionais para alunos em contextos
socioeconómicos semelhantes.
GRÁFICO 2 - RESULTADOS ACADÉMICOS DA ESCOLA BÁSICA DE ADÃES BERMUDES
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GRÁFICO 3 - RESULTADOS ACADÉMICOS DA ESCOLA BÁSICA DE AUGUSTO GIL

GRÁFICO 4 - RESULTADOS ACADÉMICOS DA ESCOLA BÁSICA DE BONFIM

GRÁFICO 5 - RESULTADOS ACADÉMICOS DA ESCOLA BÁSICA DE ESPÍRITO SANTO

GRÁFICO 6 - RESULTADOS ACADÉMICOS DA ESCOLA BÁSICA DE LAMEIRINHAS

GRÁFICO 7 - RESULTADOS ACADÉMICOS DA ESCOLA BÁSICA DE SANTA ZITA
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c) Percentagem de alunos que concluíram o 2.º ciclo em dois anos – percursos
diretos de sucesso no 2º ciclo
O GRÁFICO 8 mostra que os resultados obtidos no 2º ciclo, nos anos letivos de 2014-2015 a
2016-2017, acompanharam as médias nacionais para alunos em contextos socioeconómicos
semelhantes. Mostra também que a evolução dos resultados, nos três anos letivos, foi positiva
a nível nacional e a nível do Agrupamento.
GRÁFICO 8 - RESULTADOS ACADÉMICOS DO 2º CICLO

d) Percentagem de alunos que obtiveram classificações positivas nas provas
nacionais do 9.º ano após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos –
percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo
O GRÁFICO 9 evidencia que os resultados obtidos no 3º ciclo, nos anos letivos de 2015-2016 a
2017-2018, foram ligeiramente superiores às médias nacionais para alunos em contextos
socioeconómicos semelhantes. Mostra também que, nos três anos letivos, a evolução dos
resultados foi positiva, quer a nível nacional, quer ao nível do Agrupamento.
GRÁFICO 9 - RESULTADOS ACADÉMICOS DO 3º CICLO

1.2. Resultados do ensino secundário científico-humanístico
 Percentagem de alunos que obtiveram classificações positivas nos exames
nacionais do 12.º ano após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos –
percursos diretos de sucesso no ensino secundário científico-humanístico
O GRÁFICO 10 demonstra que, com exceção do ano letivo de 2017-2018, a percentagem de
alunos do Agrupamento que concluíram o 12º ano de escolaridade com percursos diretos de
sucesso foi claramente superior às médias nacionais para alunos em contextos
socioeconómicos semelhantes, nomeadamente, no ano letivo de 2016-2017. Mostra também
que, no ano letivo de 2017-2018, a evolução dos resultados foi negativa, em linha com a
evolução das médias nacionais.
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GRÁFICO 10 - RESULTADOS ACADÉMICOS DO ENSINO SECUNDÁRIO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO

1.3. Resultados do ensino secundário profissional


Percentagem de alunos da escola que concluíram o ensino profissional em três
anos ou menos – percursos diretos de sucesso no ensino secundário
profissional

O GRÁFICO 11 revela que, nos anos letivos de 2014-2015 a 2016-2017, a percentagem de alunos
do Agrupamento que concluíram o ensino secundário profissional com percursos diretos de
sucesso foi claramente superior às médias nacionais para alunos em contextos
socioeconómicos semelhantes. Mostra também que a percentagem de alunos do Agrupamento
com percursos diretos de sucesso no ensino secundário profissional é semelhante nos três
anos letivos referenciados.
GRÁFICO 11 - RESULTADOS ACADÉMICOS DO ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL

2. Resultados do questionário aos docentes
A recolha de informação realizada através da aplicação de um inquérito por questionário aos
docentes permite obter a perceção dos inquiridos sobre as diferentes áreas de avaliação e é
uma das formas de valorizar a participação dos docentes na autoavaliação.
O inquérito aplicado (ANEXO 1) é constituído por trinta e duas afirmações relacionadas com os
campos de análise – resultados académicos, planeamento e articulação e autoavaliação e
melhoria – sobre os quais os respondentes indicam o seu grau de concordância, de acordo com
uma escala de cinco valores: Discordo totalmente (1); Discordo (2); Não concordo nem discordo
(3); Concordo (4); Concordo totalmente (5). Existe, ainda, a opção Não sei/Não se aplica.
Os inquéritos foram aplicados online e foi garantido o anonimato de todos os inquiridos. A
amostra prevista corresponde ao número de docentes com conta de correio eletrónico do
Agrupamento.
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2.1. Taxa de resposta
O GRÁFICO 12 apresenta o total da amostra, o número de inquéritos recebidos e a taxa de
respostas. Mostra uma taxa de respostas com valores claramente expressivos (74%). O
conjunto de docentes que respondeu ao inquérito (186) revela uma elevada participação em
relação à totalidade da amostra (253), pelo que o número de respondentes é suficientemente
elevado para ser considerado como representativo de todos os docentes do Agrupamento.
GRÁFICO 12 - INQUÉRITO AOS DOCENTES – TAXA DE RESPOSTAS
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2.2. Caracterização dos inquiridos
Os GRÁFICOS 13, 14, 15 e 16 apresentam, respetivamente, a idade, o sexo, o grupo de
recrutamento ou de provimento e o tempo de serviço dos inquiridos.
GRÁFICO 13

GRÁFICO 14

GRÁFICO 15

GRÁFICO 16
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Observando o GRÁFICO 13, verifica-se que a faixa etária claramente mais representativa dos
respondentes ao inquérito se situa entre os 46 e os 65 anos de idade (86%), sendo que a faixa
etária dos professores mais novos se situa entre os 36 e os 45 anos de idade (12%); 2% dos
docentes têm mais de 65 anos.
O GRÁFICO 14 mostra-nos que o tempo de serviço de 47% dos docentes se situa no intervalo
entre os 16 e os 30 anos de serviço, quase metade exerce funções há mais de 30 anos (49%) e
só 4% dos docentes exercem a profissão há menos de 15 anos.
O GRÁFICO 15 revela que o conjunto dos respondentes ao inquérito é constituído
maioritariamente por mulheres (80%) e por 20% de homens.
Relativamente ao grupo de recrutamento ou de provimento, O GRÁFICO 16 demonstra que mais
de metade dos docentes (55%) leciona o 3º ciclo e o secundário, 22% lecionam o 1º ciclo, 12%
lecionam o 2º ciclo e 11% dos docentes lecionam o ensino pré-escolar.

2.3. Análise das respostas por indicador de avaliação
Para testar o grau de confiança do inquérito, foi realizado um pré-teste para se avaliar a
compreensão e a adequação das questões. Depois, as questões foram agrupadas em três
campos de análise e onze indicadores de avaliação.
Após a aplicação do inquérito, a equipa de autoavaliação analisou as respostas, de acordo com
a distribuição das questões por domínio, campo de análise e indicador de avaliação constante
no QUADRO 3.
QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES POR DOMÍNIO, CAMPO DE ANÁLISE E INDICADOR DE AVALIAÇÃO
Domínios

Dimensões

Resultados

Resultados
académicos

Prestação
de
serviço
educativo

Liderança
e
gestão

Planeamento
e
articulação

Autoavaliação
e
melhoria

Indicadores de avaliação

Questões

1) Evolução dos resultados internos
contextualizados

1

2) Evolução dos resultados externos
contextualizados

2

3) Qualidade do sucesso

3, 4, 5, 6, 7, 9

4) Abandono e desistência

8, 10

5) Gestão articulada do currículo

13, 14, 15, 21, 25, 27

6) Contextualização do currículo e abertura ao meio

4, 29, 30

7) Utilização da informação sobre o percurso escolar
dos alunos

11, 12, 19

8) Coerência entre ensino e avaliação

18, 22, 26, 28

9) Trabalho cooperativo entre docentes

16, 17, 20, 23

10) Envolvimento e participação da comunidade
educativa na autoavaliação

31

11) Continuidade e abrangência da autoavaliação

32

a) Resultados académicos
Observando os GRÁFICOS 17, 18, 19 e 20, constata-se que é relativamente aos indicadores
Evolução dos resultados internos contextualizados, Qualidade do sucesso e Abandono e
desistência que se verifica a maior percentagem de respostas de Concordo totalmente. Por sua
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vez, em relação ao indicador Evolução dos resultados externos contextualizados, a percentagem
de respostas de Concordo é maior. Considerando os outros valores da escala de avaliação, as
percentagens de respostas de cada indicador de avaliação são residuais ou pouco expressivas.
GRÁFICO 17

GRÁFICO 18

GRÁFICO 19

GRÁFICO 20
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b) Planeamento e articulação
Observando os GRÁFICOS 21, 22, 23, 24 e 25, constata-se que é relativamente aos indicadores
Gestão articulada do currículo, Contextualização do currículo e abertura ao meio, Coerência
entre ensino e avaliação e Trabalho cooperativo entre docentes que se verificam respostas de
menor concordância (Concordo). Por outro lado, a concordância em relação ao indicador
Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos é maior (Concordo totalmente).
Considerando os outros valores da escala de avaliação, as percentagens de respostas são mais
expressivas.
GRÁFICO 21

GRÁFICO 22

GRÁFICO 23

Relatório de Autoavaliação 2018/2019

Página 17 | 50

GRÁFICO 24

GRÁFICO 25

c) Autoavaliação e melhoria
Observando os GRÁFICOS 26 e 27, constata-se que é em relação aos indicadores Envolvimento e
participação da comunidade educativa na autoavaliação e Continuidade e abrangência da
autoavaliação que se verificam respostas de clara concordância (Concordo e Concordo
totalmente). Considerando os outros valores da escala de avaliação, as percentagens de
respostas de cada indicador de avaliação são residuais ou inexpressivas.
GRÁFICO 26
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GRÁFICO 27

2.4. Análise das respostas por dimensão ou campo de análise
a) Resultados académicos
O GRÁFICO 28, relativo aos Resultados académicos, mostra que as percentagens de respostas de
Concordo (40,3%) e de Concordo totalmente (47,9%) revelam uma clara concordância dos
inquiridos em relação às questões em causa. Por sua vez, 7,4% dos inquiridos respondem Não
concordo nem discordo, 2,5% Discordo, 0,1% Discordo totalmente e 1,8% respondem Não sei ou
Não se aplica.
GRÁFICO 28

b) Planeamento e articulação
O GRÁFICO 29, referente ao Planeamento e articulação das atividades educativas, mostra que as
percentagens de respostas de Concordo (46,0%) e de Concordo totalmente (33,1%) revelam
manifesta concordância dos inquiridos em relação às questões em causa. Contudo, observa-se
que a percentagem de respostas de Concordo é maior do que a percentagem de respostas de
Concordo totalmente. Por outro lado, 10,8% dos inquiridos respondem Não concordo nem
discordo, 5,3% Discordo, 0,3% Discordo totalmente e 4,5% dos inquiridos respondem Não sei
ou Não se aplica.
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GRÁFICO 29

c) Autoavaliação e melhoria
O GRÁFICO 30, referente à Autoavaliação e melhoria, apresenta percentagens de respostas
Concordo (35,5%) e de Concordo totalmente (60,8%) que revelam uma notória concordância
dos inquiridos em relação às duas afirmações em causa. Observando os outros valores da
escala de avaliação, verifica-se que 3,2% dos inquiridos respondem Não concordo nem
discordo, 0,3% Discordo e 0,3% respondem Não sei ou Não se aplica. Não se verificam respostas
de Discordo totalmente.
GRÁFICO 30

2.5. Áreas de maior e de menor concordância
Apresentam-se em seguida as áreas de maior concordância e de menor concordância,
resultantes da análise das respostas ao inquérito aplicado aos docentes.

a) Áreas de maior concordância
 Evolução dos resultados internos contextualizados;
 Qualidade do sucesso;
 Abandono e desistência;
 Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos;
 Envolvimento e participação da comunidade educativa na autoavaliação;
 Continuidade e abrangência da autoavaliação.
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b) Áreas de menor concordância
 Evolução dos resultados externos contextualizados;
 Gestão articulada do currículo;
 Contextualização do currículo e abertura ao meio;
 Coerência entre ensino e avaliação;
 Trabalho cooperativo entre docentes.

3. Resultados das entrevistas aos coordenadores dos departamentos
curriculares e da EMAEI e à representante do SPO
Diversificando e complementando as fontes de informação, foram realizadas entrevistas aos
coordenadores dos departamentos curriculares e da equipa multidisciplinar de apoio à
educação inclusiva (EMAEI) e à representante do serviço de psicologia e orientação (SPO).
De acordo com um guião elaborado para o efeito (ANEXO 3), a equipa de autoavaliação recolheu
informações sobre o campo de análise Planeamento e articulação e os indicadores Qualidade do
sucesso e Abandono e desistência, sendo as respostas dos entrevistados corroboradas pelas
respetivas evidências documentais, constantes no plano anual de atividades, nos relatórios,
nas atas e noutros documentos das estruturas de coordenação educativa e supervisão
pedagógica.

3.1. Análise das respostas por indicador de avaliação
1) Gestão articulada do currículo


Articulação vertical do currículo ao nível da planificação curricular

Questionados os coordenadores se os grupos disciplinares planificam as aprendizagens de
forma sequencialmente progressiva dentro da mesma disciplina, verificou-se que, no início de
cada ano letivo, os grupos disciplinares elaboram para cada disciplina a respetiva planificação
anual das aprendizagens. Noutros casos, realizam-se planificações trimestrais e plurianuais,
raramente, se planifica por aula. Na reunião semanal de coordenação letiva, os grupos
disciplinares verificam se as planificações estão a ser cumpridas e reajustam-se de acordo com
as estratégias a adotar no processo de ensino e de aprendizagem e com a especificidade das
turmas.
No departamento da educação pré-escolar, planifica-se de forma sequencialmente progressiva
por áreas de conteúdo. Todas as planificações estão evidenciadas no projeto curricular de
grupo, que cada educadora elabora no início do ano letivo e que avalia e reformula
periodicamente, de acordo com as necessidades, os interesses e os saberes de cada criança, de
forma a promover a aquisição de competências nas diferentes áreas de conteúdo, expostas nas
fichas de avaliação do percurso da criança comuns a todos os jardins de infância do
Agrupamento. No departamento do 1º ciclo, planifica-se por anos de escolaridade.
Os coordenadores referem também que os grupos disciplinares planificam as aprendizagens
de forma sequencialmente progressiva entre os diferentes níveis de educação e ensino, uma
vez que a maioria das disciplinas é sequencial e que o grau de complexidade e de profundidade
dos conhecimentos é progressivo. No departamento da educação pré-escolar, os grupos de
crianças são heterogéneos, daí que a planificação das aprendizagens a promover deva atender
sempre à especificidade de cada criança e de cada grupo de crianças. No departamento do 1º
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ciclo, no início do ano letivo, é elaborado um plano anual de trabalho para cada ano de
escolaridade, tendo em vista a aquisição progressiva das aprendizagens essenciais.
Os grupos disciplinares consideram que é fundamental que as planificações tenham em conta
os conhecimentos dos alunos obtidos em ciclos ou anos letivos anteriores. Normalmente, as
informações são recolhidas através do processo individual do aluno e de conversas informais
entre docentes. Contudo, as planificações das aprendizagens de forma sequencialmente
progressiva nem sempre se realizam em todos os níveis de ensino, nem quando se iniciam
novas disciplinas.
Segundo os coordenadores, os grupos disciplinares planificam as aprendizagens, identificando
os pré-requisitos que os alunos já possuem. No início do ano letivo e quando consideram
necessário, os docentes identificam os pré-requisitos – avaliação diagnóstica – através de
instrumentos escritos e orais elaborados pelos próprios ou existentes nos manuais adotados.
No departamento da educação pré-escolar, as aprendizagens são planificadas de acordo com as
atividades programadas no plano anual de atividades (PAA), tendo em conta a aquisição de
competências adquiridas e as que se pretendem atingir no final do ensino pré-escolar, como se
pode constatar na avaliação trimestral do PAA e na grelha de planificação de atividades de
articulação com o 1º ciclo do ensino básico. No departamento do 1º ciclo, nos anos de
continuidade pedagógica, os pré-requisitos são identificados facilmente. Nos outros
departamentos, os docentes obtêm o conhecimento dos alunos e das aprendizagens efetuadas
em anos anteriores, através de instrumentos de diagnóstico, concebidos pelos grupos
disciplinares.


Articulação horizontal do currículo ao nível da planificação curricular

Segundo os coordenadores, os grupos disciplinares planificam as aprendizagens, identificando
as relações entre os diversos temas da mesma disciplina, sempre que se faz a interligação entre
os diferentes conteúdos. Na reunião semanal de coordenação letiva, os professores analisam o
processo de ensino e de aprendizagem e as dificuldades sentidas pelos alunos na articulação
horizontal dos diversos conteúdos lecionados. No departamento da educação pré-escolar, os
temas são planificados, atendendo à sequencialidade das aprendizagens efetuadas nas áreas de
conteúdo, presentes nos relatórios de avaliação trimestral do projeto curricular de grupo. No
departamento do 1º ciclo, cada docente organiza a sua planificação diária ou semanal, tendo
em conta a planificação anual das aprendizagens, elaborada por todos os docentes do mesmo
ano de escolaridade.
Sobre a planificação das aprendizagens, identificando as relações entre os temas transversais
às diferentes disciplinas, os coordenadores afirmam existir bastante transversalidade entre as
disciplinas com temas comuns como, por exemplo, nas disciplinas de história e de geografia, ou
com conceitos comuns como, por exemplo, nas disciplinas de física e química, de biologia e
geologia e de informática. Os modelos matemáticos existentes nos diferentes níveis de ensino
da disciplina também permitem articular diversas áreas do saber como a física, a biologia e a
filosofia.
No departamento da educação pré-escolar, os temas são planificados tendo em conta a
transversalidade das diferentes áreas de conteúdo, cujas planificações estão evidenciadas nos
relatórios de avaliação trimestral do projeto curricular de grupo. No departamento do 1º ciclo,
muitos temas de estudo do meio são trabalhados de forma transversal, nas disciplinas de
português e de matemática e nas áreas de expressão, assim como a comemoração de alguns
dias temáticos (Dia da Árvore, Dia da Mãe, Dia do Pai, feriados, etc.). A planificação de visitas
de estudo, envolvendo diferentes disciplinas e áreas de conteúdo, é outra forma de articular
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horizontalmente o currículo, sendo a sua realização normalmente bem-sucedida para todos os
intervenientes.
Relativamente à planificação de atividades ou projetos transversais às diversas áreas do saber
e de enriquecimento curricular ou de animação, os coordenadores dizem que os grupos
disciplinares concebem integram os mesmos nos respetivos planos anuais de atividades.
No departamento da educação pré-escolar, os projetos são planificados de forma transversal
às diferentes áreas de conteúdo, constando os mesmos nos registos de avaliação do projeto
curricular de grupo e no respetivo PAA. Neste nível de ensino, existem atividades de animação
coadjuvadas na área de expressão e comunicação, na educação física e na educação artística
(jogo dramático/teatro, música e natação), com o apoio da Freguesia da Guarda. Também
existem atividades de AAAF, planificadas pelos animadores responsáveis em articulação com
os educadores, que asseguram a supervisão pedagógica e o acompanhamento das respetivas
atividades. No departamento do 1º ciclo, a maior parte dos projetos planificados são
transversais às diversas áreas do saber e estão expressos no PAA. As atividades de
enriquecimento curricular (AEC) são planificadas pelos docentes colocados para esse efeito,
por vezes, com sugestões dos professores titulares.
Os coordenadores dos departamentos consideram que é muito importante a planificação do
currículo de forma articulada. Contudo, as práticas educativas evidenciam que, na educação
pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico – por serem práticas de monodocência – os
educadores e os professores têm melhores condições para fazerem a interligação entre
diferentes disciplinas e saberes, uma vez que partilham com as crianças muitas horas diárias,
durante o ano letivo. Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, terminadas as
práticas de monodocência, as realidades são outras. Os docentes lecionam um número elevado
de alunos de diferentes níveis de ensino, com quem convivem pouco tempo ao longo do ano
letivo, pelo que as dificuldades de planificar e executar práticas de articulação curricular são
maiores.
Não sendo um procedimento consistente nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino
secundário, a planificação articulada do currículo – essencialmente realizada pelos grupos
disciplinares – pode melhorar, designadamente, ao nível dos conselhos de turma e dos
departamentos curriculares.

2) Contextualização do currículo e abertura ao meio
Todos os coordenadores de departamento afirmam que os grupos disciplinares planificam
projetos ou iniciativas de âmbito cultural e abertos ao meio, de forma a estimular e enriquecer
as aprendizagens das crianças e dos alunos com o Instituto Politécnico da Guarda, Município
da Guarda, Freguesia da Guarda, Museu Municipal, Piscinas Municipais, Bibliotecas Escolares,
Teatro Municipal da Guarda (TMG), Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), Fundação
João Bento Raimundo, Tribunal da Guarda, Escola Segura, Unidade Local de Saúde, Sociedade
Portuguesa de Matemática e outros.
Os grupos disciplinares estabelecem parcerias ou iniciativas com entidades externas, com
impacto na qualidade da ação educativa. O departamento da educação pré-escolar tem uma
postura de abertura ao meio, participando, sempre que possível, em projetos envolvendo
entidades externas, desde que os mesmos enriqueçam o projeto educativo. Estabelece
parcerias com a maior parte das entidades já referenciadas, à semelhança do que acontece no
departamento do 1º ciclo do ensino básico. As parcerias com empresas e outras organizações,
no âmbito dos cursos profissionais, visam a aquisição e o desenvolvimento das competências
necessárias à qualificação profissional.
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Os coordenadores de departamento consideram que o desenvolvimento de projetos ou
iniciativas com entidades externas têm impacto positivo na qualidade da ação educativa, uma
vez que os saberes e as experiências das instituições são uma mais-valia para as crianças e
para os alunos. As entidades externas possibilitam consolidar aprendizagens, vivenciar
experiências e aprender melhor. Permitem ainda abrir a escola ao meio envolvente, aproximar
os alunos do mundo do trabalho e alargar os seus horizontes.

3) Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos
Os coordenadores de departamento testemunham que os docentes, frequentemente, partilham
entre si informações sobre o percurso e o progresso escolar dos alunos nas transições de ano.
Nas transições de ciclo, a partilha de informações verifica-se na progressão do ensino préescolar para o 1º ciclo do ensino básico e deste para o 2º ciclo. Na transição do 2º para o 3º
ciclo do ensino básico e do 3º ciclo para o ensino secundário, a partilha de informações entre
docentes é menos frequente.
Os docentes do ensino pré-escolar partilham informações com os docentes do 1º ciclo, através
das fichas trimestrais de avaliação, de conversas informais e de reuniões de planificação e de
avaliação de atividades. No departamento do 1º ciclo, a partilha de informações entre ciclos
realiza-se na reunião anual dos docentes do 4.º ano com os diretores de turma do 5º ano de
escolaridade, onde se partilha o conhecimento das aprendizagens e dos comportamentos dos
alunos transitados.
Os coordenadores de departamento asseguram que os diretores de turma são fontes
privilegiadas de informações sobre o percurso e o progresso escolar dos alunos nas transições
de ano e de ciclo. Nos conselhos de turma realizados no início do ano letivo, os diretores de
turma, a partir do processo individual do aluno e do programa net ALUNOS, transmitem
informações importantes sobre o percurso e o progresso escolar dos alunos. Os professores
obtêm também esse conhecimento nos conselhos de turma realizados ao longo do ano letivo,
nas reuniões semanais de coordenação letiva, nas reuniões de professores do mesmo ou de
diferentes ciclos e através de conversas informais entre docentes.
No departamento da educação pré-escolar, o conhecimento do percurso e o progresso escolar
das crianças é obtido através do processo individual que acompanha a criança na transição de
ciclo, onde constam as avaliações efetuadas ao longo de todo o seu percurso escolar. No
departamento do 1º ciclo, as informações obtêm-se consultando o processo individual do
aluno.
Os coordenadores de departamento consideram importante a partilha entre docentes de
informações sobre o percurso e o progresso escolar dos alunos, porque o conhecimento obtido
permite ao professor planificar as atividades educativas, tendo em conta as características dos
seus alunos. Consideram ainda que a partilha de informações entre docentes é essencial para a
eficácia do processo de ensino e de aprendizagem, pois permite ao professor usar esse
conhecimento para formular e reformular estratégias pedagógicas, para realizar atividades de
remediação ou de enriquecimento curricular e para utilizar instrumentos pedagógicos e
métodos de avaliação adequados à especificidade dos alunos.
A coordenadora do departamento da educação pré-escolar considera que a partilha de
informações entre docentes é fundamental para responder às necessidades da criança ou do
grupo de crianças, para planificar atividades, para dar continuidade pedagógica e para
promover o sucesso educativo.
Os coordenadores salientam que o Decreto-Lei nº 54/2018 determina que os docentes devem
propor a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, em função das
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necessidades educativas de cada criança ou aluno, pelo que a partilha de informações entre
docentes sobre o percurso e o progresso escolar das crianças e dos alunos é cada vez mais
importante. Além disso, reconhecem que se devem aproveitar as fontes de informação sobre o
percurso e o progresso escolar das crianças e dos alunos existentes na escola e que se deve
melhorar a partilha de informações entre docentes na transição do 3º ciclo do ensino básico
para o ensino secundário.
Questionados se valorizam o percurso e o progresso escolar dos alunos e as suas competências
obtidas fora da escola, os coordenadores respondem que é importante o aluno adquirir
conhecimentos, independentemente das fontes e dos locais onde esses conhecimentos são
obtidos. As competências, as experiências e os conhecimentos que são obtidos fora da escola
são um benefício para os alunos, pois desenvolvem o seu pensamento crítico e melhoram o seu
desempenho escolar. No departamento da educação pré-escolar, o progresso escolar das
crianças e as suas competências obtidas fora da escola são o ponto de partida para a
elaboração das planificações e para o desenvolvimento da ação educativa, facilitando a
aquisição de conhecimentos e de competências nas diferentes áreas de conteúdo.
Os coordenadores de departamento dizem que a escola partilha informações e resultados
escolares dos alunos com os encarregados de educação, no horário semanal de atendimento
dos diretores de turma e no final de cada período letivo. A partilha de informações e de
resultados escolares realiza-se presencialmente, por correio normal e eletrónico e por
contacto telefónico. No departamento da educação pré-escolar, a partilha de informações com
os encarregados de educação efetua-se periodicamente, através da ficha de avaliação do
percurso da criança, bem como do dossiê individual/portefólio onde constam os registos dos
trabalhos realizados. Quando é necessário e por iniciativa de ambas as partes, a direção da
escola e outros docentes também partilham informações com os encarregados de educação.
Os coordenadores consideram que a colaboração entre a escola e os encarregados de educação
está intimamente ligada ao sucesso escolar das crianças e dos alunos, porque se estabelece
uma relação de compromisso entre todos os intervenientes no processo de ensino e
aprendizagem. É essencial existir uma ligação entre a escola e as famílias, pois as crianças e os
alunos são mais responsáveis e empenhados e obtêm melhores resultados, se os pais ou os
encarregados de educação acompanharem a vida escolar dos seus educandos.

4) Coerência entre ensino e avaliação
Os coordenadores referem que os docentes definem objetivos de ensino, tendo em vista
conhecimentos, capacidades e atitudes ajustados à diversidade das aprendizagens. Nas
planificações são definidos objetivos de acordo com as características dos alunos que se vão
ajustando em consonância com a diversidade das aprendizagens realizadas ao longo do ano
letivo. A definição de objetivos de ensino tem como ponto de partida as aprendizagens
essenciais de cada disciplina, tendo sempre em vista o perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória. No departamento da educação pré-escolar, os docentes definem objetivos
ajustados à diversidade das aprendizagens das crianças e das competências a atingir nas áreas
de conteúdo, constantes no projeto curricular de grupo e no PAA.
Questionados se os docentes ajustam os critérios de avaliação, de forma a garantir a coerência
entre o ensino e a avaliação, os coordenadores respondem que as estruturas de coordenação
educativa e supervisão pedagógica definem critérios de avaliação enquanto referenciais
comuns a toda a escola, sendo que os docentes fazem o seu ajustamento de acordo com as
necessidades e características das crianças e dos alunos.
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Segundo os coordenadores, a frequência com que os docentes dão conhecimento aos alunos da
eficácia do ensino e das aprendizagens é variável, podendo ocorrer durante o trabalho
realizado na aula, quando se procura saber se os alunos compreendem os conteúdos
lecionados ou se conseguem fazer a sua interligação de aula para aula. Depois da realização de
trabalhos, de testes de avaliação ou de intervenções orais, o aluno faz a uma reflexão, tentando
perceber o que pode melhorar e, no final de cada período letivo, faz a sua autoavaliação. No
departamento da educação pré-escolar, toda a ação educativa é desenvolvida na dinâmica de
grupo no planeamento, na ação e na avaliação, onde as crianças tomam consciência de si, dos
seus progressos, das suas dificuldades e de como as ultrapassar. Esta dinâmica pode ser
observada na sala de aula e no portefólio individual de cada criança.
Os coordenadores referem que, tendo em conta as estratégias de ensino, os instrumentos de
avaliação geralmente utilizados pelos docentes são diversificados, em função da especificidade
de cada disciplina e de acordo com as características dos alunos. Nas ciências experimentais, os
docentes valorizam o desempenho prático ou experimental dos alunos e, nas línguas
estrangeiras, a ênfase é colocada na expressão oral. Em todas as disciplinas, para além da
componente oral, os docentes utilizam como instrumentos de avaliação questões-aula,
relatórios de aula, grelhas de observação, fichas de trabalho, trabalhos individuais e de grupo,
composições, diálogos, debates, testes escritos, entre outros.
No departamento da educação pré-escolar, a avaliação é formativa e utilizam-se diferentes
instrumentos de avaliação como, por exemplo, conversas informais, diálogos, entrevistas,
registos de projetos individuais e de grupo, registos fotográficos e audiovisuais, portefólios,
fichas de diagnóstico e fichas de avaliação do percurso escolar das crianças.
Os coordenadores consideram que a avaliação deve ser flexível para permitir a recolha
sistemática e contínua de informação clara sobre o progresso das crianças e dos alunos.
Observam que a conjugação das diferentes modalidades de avaliação – diagnóstica, formativa e
sumativa – permite planificar e ajustar o processo de ensino e de aprendizagem às
competências dos alunos e aos diferentes ritmos de aprendizagem, assim como formular um
juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos ao longo do ano letivo. No
departamento da educação pré-escolar, efetua-se uma recolha sistemática e contínua de
informação sobre o progresso das crianças, conduzindo a uma avaliação mais flexível e
equitativa.
À questão se consideram que os instrumentos de avaliação devem ser diversificados, os
coordenadores respondem afirmativamente, referindo que a diversificação dos instrumentos
permite avaliar diversas áreas e competências e valorizar as diferentes capacidades das
crianças e dos alunos. A diversificação dos instrumentos de avaliação causa nas crianças e nos
alunos uma maior motivação e interesse em aprender e permite-lhes também ter mais
oportunidades de mostrar os seus conhecimentos e os seus progressos, aumentando assim a
probabilidade de obterem mais sucesso nas diferentes disciplinas e áreas de conteúdo.
Salienta-se, no entanto, que nem sempre é fácil ajustar as estratégias de ensino e
aprendizagem, flexibilizar as formas de avaliar e diversificar os instrumentos de avaliação, na
medida em que as dificuldades encontradas pelos docentes variam em função dos níveis de
ensino, das disciplinas – teóricas ou práticas – dos tipos de ensino – regular ou profissional –
que lecionam, do número e das características dos alunos com quem trabalham.

5) Trabalho colaborativo entre docentes
Questionados se é uma mais-valia a colaboração entre pares na planificação e desenvolvimento
do trabalho docente, os coordenadores respondem que o trabalho colaborativo permite
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planificar e desenvolver práticas educativas mais eficazes. A partilha de conhecimentos,
metodologias, estratégias e recursos educativos melhora e facilita o ensino e as aprendizagens.
Consideram ainda que o trabalho colaborativo, para além de possibilitar a troca de
conhecimentos e de experiências, fortalece a união e o compromisso entre os docentes, cujo
resultado é um ganho para todos os agentes educativos. As reuniões semanais de coordenação
letiva são os momentos privilegiados de colaboração entre pares e de reflexão conjunta sobre a
atividade docente.
No departamento da educação pré-escolar, o trabalho colaborativo entre docentes é fulcral no
desenvolvimento da ação educativa, uma vez que existe um projeto comum a todos os jardins
de infância do Agrupamento, planificado nas reuniões de departamento e desenvolvido em
cada estabelecimento de ensino ao longo do ano letivo.
Sobre a planificação entre pares de atividades letivas transversais ao mesmo nível de educação
ou de ensino, os coordenadores respondem que esse trabalho colaborativo é realizado em
todos os grupos disciplinares, durante as reuniões semanais de coordenação letiva, onde se
partilham ideias e experiências sobre a forma de planificar as atividades letivas em função das
necessidades dos alunos. No departamento da educação pré-escolar, planificam-se entre pares
atividades letivas transversais, tendo em conta as diferentes áreas de conteúdo das
orientações curriculares. No departamento do 1º ciclo, o trabalho colaborativo de planificação
de atividades letivas entre pares realiza-se, frequentemente, nos 1.º e 2.º anos, devido à
flexibilização curricular; nos 3.º e 4.º anos de escolaridade, acontece entre titulares de turma e
docentes de apoio.
Sobre a planificação entre pares de iniciativas ou projetos transversais ao mesmo nível de
educação e ensino, os coordenadores referem que os grupos disciplinares planificam as
atividades interdisciplinares constantes no PAA do Agrupamento e outras que vão surgindo
durante o ano letivo. No departamento da educação pré-escolar, todos os docentes participam
na planificação de projetos transversais, tendo em conta as diferentes áreas de conteúdo das
orientações curriculares, cujas planificações estão patentes no PAA. No departamento do 1º
ciclo, o trabalho colaborativo de planificação entre pares de projetos realiza-se,
frequentemente, nos 1.º e 2.º anos e, no início do ano letivo, nos 3.º e 4.º anos de escolaridade.
Os coordenadores afirmam que entre pares os docentes definem estratégias de diferenciação
pedagógica adequadas à especificidade das turmas ou grupos de alunos. No departamento do
1º ciclo, as estratégias de diferenciação pedagógica definem-se, quer a nível individual, quer
sob a forma de apoio coadjuvado e de apoio educativo em pequenos grupos.
Entre pares também se constroem materiais pedagógicos adequados à especificidade das
turmas ou grupos de alunos, necessários ao desenvolvimento das atividades e em
conformidade com os conhecimentos e competências a atingir. Os materiais pedagógicos –
elaborados ou partilhados com outros professores – são, essencialmente, documentos de
suporte à lecionação dos conteúdos, experiências laboratoriais, apresentações, jogos didáticos,
textos, livros, documentários, filmes, fichas de trabalho e testes de avaliação.
Finalmente, os coordenadores consideram que os docentes fazem uma reflexão conjunta sobre
a eficácia das diferentes metodologias de ensino e de aprendizagem. Na coordenação letiva, no
conselho de turma e no conselho pedagógico, partilham-se testemunhos sobre a eficácia das
diferentes metodologias de ensino e de aprendizagem utilizadas e sobre a necessidade de as
mesmas serem reformuladas. Além disso, as estruturas de coordenação educativa e supervisão
pedagógica analisam os resultados académicos, propondo medidas para superar as
dificuldades verificadas e melhorar as práticas educativas e os seus resultados.
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6) Qualidade do sucesso


Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

O Decreto-Lei nº 54/2018 é o documento estruturante que orienta o trabalho da EMAEI,
«estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão» e «identifica as medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares específicas, bem como os recursos
específicos a mobilizar».
Através das respostas às questões dadas pela coordenadora da EMAEI, docente que coadjuva a
diretora do Agrupamento, reconhece-se que a EMAEI coordena e acompanha o processo da
educação inclusiva. As medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar
são propostas pelos conselhos de turma/conselhos de docentes. Quando estas não são
suficientes para suprir as necessidades do aluno e após a identificação do mesmo, a EMAEI
propõe as medidas que considera mais adequadas, tendo em vista o sucesso educativo do
aluno. A EMAEI procede ao aconselhamento dos docentes na implementação de práticas
pedagógicas inclusivas e monitoriza a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão, sendo os resultados desta monitorização analisados em conselho pedagógico.
A identificação da necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão realiza-se por iniciativa dos pais ou encarregados de educação, dos serviços de
intervenção precoce, dos docentes e dos técnicos ou serviços que intervêm com os alunos. As
medidas são mobilizadas ao longo do ano letivo, em função das necessidades educativas de
cada criança ou aluno, sendo reformuladas sempre que necessário.
Os casos residuais em que os conselhos de turma/docentes não mobilizaram medidas ou em
que as mesmas não foram eficazes encontram-se justificados nas atas ou em modelo próprio
da EMAEI. Entre outras razões, são justificados por falta de hábitos de trabalho, de assiduidade
e de interesse dos alunos, por falta de acompanhamento dos pais ou encarregados de educação
e outras situações devidamente justificadas. Apesar destas dificuldades, a escola tenta fazer
tudo o que está ao seu alcance para que todos os alunos obtenham sucesso.
A EMAEI garante a participação e o acompanhamento dos pais ou encarregados de educação na
implementação de práticas pedagógicas inclusivas e na definição, aplicação e avaliação das
medidas previstas nos Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP), Programas Educativos
Individuais (PEI) e Planos Individuais de Transição (PIT). A EMAEI acompanha o
funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) – com regimento próprio – e
considera que, apesar da publicação tardia do Decreto-Lei nº 54/2018, o Agrupamento
procedeu às diligências necessárias para que o mesmo entrasse em funcionamento logo no
início do ano letivo, tendo disponibilizado os recursos humanos, estruturais e materiais
necessários.
Para a sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva, foram realizadas
pela EMAEI reuniões com os docentes de todos os níveis de ensino, onde foi feita a divulgação
de legislação, do Manual de Apoio à Prática Inclusiva, do Centro de Apoio à Aprendizagem,
enquanto estrutura de apoio agregadora de todas as valências, bem como de
documentos/modelos para a organização, implementação e monitorização da educação
inclusiva.
Desta forma, constata-se que, de acordo com os princípios orientadores da educação inclusiva
do Decreto-Lei nº 54/2018, o foco do trabalho da EMAEI é, primordialmente, assegurar a
inclusão de todos os alunos na escola, mobilizando respostas direcionadas para promover a
participação e a aprendizagem de todos e cada um dos alunos.
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 Departamento de educação especial

Questionado sobre a educação inclusiva, o coordenador do departamento de educação especial
referiu que o conceito é conhecido e aceite por toda a comunidade educativa, que os
programas, os materiais didáticos e os métodos de ensino são adaptados às necessidades de
aprendizagem de todos e de cada um dos alunos e que os professores estão motivados a
trabalhar em equipa de forma colaborativa, apesar de existirem alguns constrangimentos.
Disse, ainda, que os docentes de educação especial cooperam com os pais ou encarregados de
educação e com a comunidade, muitas vezes fora do seu horário de trabalho.
Em resposta às questões se os modelos curriculares fomentam os princípios da não
discriminação, do valor da diversidade e da tolerância e se são diversificados e flexíveis, de
forma a responder às necessidades de todos e de cada um dos alunos, o coordenador
respondeu afirmativamente.
Quanto ao planeamento e organização da educação especial, o coordenador afirmou que os
documentos orientadores do Agrupamento contemplam finalidades, objetivos e estratégias
que visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação de
medidas universais, assim como as dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da
comunicação, interação, cognição ou aprendizagem. Os documentos orientadores também
identificam as respostas específicas e diferenciadas a disponibilizar aos alunos com
perturbações do espectro do autismo ou com multideficiência.
O coordenador referiu que a EMAEI desencadeia mecanismos de monitorização e
autorregulação da eficácia das medidas universais, seletivas e adicionais. A legislação em vigor,
o Regulamento Interno do Agrupamento e o Regimento do Departamento estabelecem toda a
organização e funcionamento da educação especial. Por sua vez, os docentes de educação
especial acompanham e asseguram o desenvolvimento dos Programas Educativos Individuais
(PEI) e dos Planos Individuais de Transição (PIT).
Quanto às parcerias com instituições da comunidade, o Agrupamento ativa mecanismos de
gestão que permitem adequar os recursos existentes na escola e encontrar os recursos
adicionais necessários, faz o mapeamento dos recursos da comunidade a mobilizar e
estabelece parcerias pedagógicas com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) – CERCIG.
Relativamente ao apoio especializado prestado aos alunos com multideficiência, o
coordenador disse que foi implementado um modelo de ensino assente em informação visual,
organização do espaço, do tempo, dos materiais e das atividades, sendo efetuadas adaptações
curriculares significativas.
Em resposta à questão se foram adotadas medidas educativas flexíveis e de caráter individual e
dinâmico, o coordenador afirmou que os alunos dispõem dos apoios terapêuticos específicos
necessários como, por exemplo, terapia da fala, fisioterapia e terapia ocupacional, dados pelo
CRI e pelos professores de educação especial . Para estes alunos também são promovidas
metodologias de intervenção transdisciplinares, de acordo com as suas necessidades e
potencialidades e participam, sempre que possível, nas atividades curriculares junto dos pares
da turma.
O coordenador declarou também que são desenvolvidas atividades para a integração social dos
alunos, em parceria com instituições da comunidade, nomeadamente, com a ADM Estrela, a
CERCIG e a Associação Sócio Terapêutica de Almeida (ASTA).
Em relação ao apoio especializado aos alunos com perturbações do espetro do autismo, o
coordenador referiu que alguns participam em todas as atividades curriculares e outros
apenas em algumas. Alguns destes alunos dispõem dos apoios específicos necessários,
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nomeadamente, terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia e apoio psicológico, por parte
das técnicas do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) – CERCIG. Também foram efetuadas
as adaptações curriculares necessárias e adotadas medidas educativas flexíveis e de caráter
individual e dinâmico para os alunos com medidas universais, seletivas e adicionais. São, ainda,
desenvolvidas atividades para a integração social dos alunos em parceria com a ASTA.
Quanto ao envolvimento dos pais e encarregados de educação na educação inclusiva, o
coordenador referiu que o Agrupamento tem em atenção o direito dos mesmos de
participarem nas decisões relativas à educação dos seus educandos, cria as condições
necessárias para que sejam assegurados os seus direitos, definindo ações concretas que
possibilitam aos pais ou encarregados de educação o poder de intervir no processo educativo
dos seus educandos.
Os docentes de educação especial, através de reuniões e contactos regulares, promovem a
participação ativa dos pais ou encarregados de educação no processo de avaliação e de
implementação dos PEI e dos PIT, partilham informações com os pais ou encarregados de
educação, respeitam a sua opinião e escutam as suas preocupações. Não só os docentes de
educação especial, mas também os professores titulares e diretores de turma estabelecem uma
relação positiva com os pais ou encarregados de educação.
Finalmente, o coordenador de educação especial considerou que só a colaboração entre a
escola, os seus profissionais e as famílias permite compreender globalmente o aluno e
planificar intervenções nos diferentes contextos.

7) Abandono e desistência
 Serviço de psicologia e orientação educacional (SPO)

Questionada sobre as ações no âmbito do apoio psicológico e psicopedagógico – dificuldades
de realização escolar, problemas de comportamento e problemas emocionais – a psicóloga
educacional respondeu que o SPO promove a melhoria do sucesso educativo, identificando as
dificuldades que estão na base dos problemas de aprendizagem dos alunos, através da análise
dos processos, do trabalho individual com os alunos e dos contactos com os diretores de
turma, com os pais ou encarregado de educação e com todos os envolvidos no processo
educativo dos alunos.
A psicóloga educacional referiu que o SPO realiza ações com as crianças do ensino pré-escolar,
avaliando (1º período) e reavaliando (3º período) as aptidões básicas envolvidas na
aprendizagem escolar e o desenvolvimento das crianças que completam 5 anos até 15 de
setembro de cada ano letivo. Em cada período de avaliação, é dado conhecimento dos
resultados às educadoras.
Quando solicitadas, as psicólogas educacionais incentivam o desenvolvimento de
competências para o estudo, o treino para o trabalho autónomo e a motivação para o estudo,
individualmente, em pequenos grupos ou nas turmas. Da mesma forma, desenvolvem
intervenções dirigidas a alunos com dificuldades de relacionamento interpessoal e emocional.
Na área emocional, se a situação for muito grave, procedem ao encaminhamento dos alunos
para os técnicos da área clínica e para as consultas de desenvolvimento.
O SPO desenvolve ações dirigidas a alunos com problemas de comportamento, trabalhando as
situações individualmente e identificando os problemas subjacentes aos comportamentos
disruptivos dos alunos, que podem ser do foro emocional, familiar, económico, social,
cognitivo, neurológico ou outros. O serviço também é solicitado a intervir em contexto de sala
de aula, em colaboração com os docentes e com o gabinete de indisciplina e prevenção do
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abandono escolar (GIPAE), no sentido de se encontrarem as melhores soluções para se
alterarem os comportamentos desajustados.
O SPO adota estratégias de prevenção da desistência e do abandono escolar precoce, quando é
confrontado com esses problemas. Dependendo de cada caso, o serviço procura resolver as
situações por si mesmo ou em colaboração com o GIPAE, de forma a encontrar as soluções mais
adequadas para evitar o abandono escolar. A intervenção do SPO ocorre ao nível do trabalho
individual com os alunos e com as suas famílias e através da procura de percursos escolares ou
profissionais alternativos. Contudo, a psicóloga educacional salienta que a nossa escola não
tem, atualmente, percursos escolares alternativos, como Cursos de Educação e Formação
(CEF), e que existem poucas ofertas nas proximidades da cidade da Guarda, para alunos que
frequentam o 3º ciclo do ensino básico com problemas de aproveitamento escolar.
O trabalho realizado pelo SPO na deteção e acompanhamento de situações de risco inicia-se
com a identificação dos alunos nessas circunstâncias. Depois os pais ou encarregados de
educação são alertados, no sentido de ajudarem os seus educandos; nas situações mais graves
e sempre com o conhecimento dos mesmos, o SPO encaminha os alunos para a urgência
hospitalar ou para as consultas de desenvolvimento ou de pediatria. Quando necessário, o SPO
solicita a intervenção da Direção do Agrupamento, do GIPAE, da EMAEI, da CPCJ e de outros.
No âmbito do desenvolvimento de ações de orientação escolar e profissional – orientação
vocacional, informação e sensibilização dos pais e encarregados de educação – o SPO apoia os
alunos na construção do seu projeto de vida e nas escolhas nele envolvidas; promove o
autoconhecimento das características pessoais, interesses e capacidades dos alunos; informa
os alunos sobre os diferentes percursos formativos, bem como os vários referenciais de
emprego e profissões e promove o ajustamento entre os interesses e as competências dos
jovens e as várias ofertas educativas.
Na consecução destes objetivos, as técnicas do SPO desenvolvem várias atividades com os
alunos, ao longo do ano letivo, tal como está estabelecido no plano anual de atividades (PAA)
do serviço, integrado no PAA. Todos os anos, incrementam um programa de orientação
vocacional, elaborado para os alunos do 9º ano de escolaridade. Mediante inscrição e com a
devida autorização dos pais ou encarregados de educação, os alunos frequentam as sessões de
orientação, que decorrem nas aulas de Educação para a Cidadania.
No âmbito do programa de orientação escolar e profissional (OEP), durante o 2º e 3º período
letivo, são realizadas pelas técnicas do serviço sessões de orientação vocacional. O programa
de OEP consiste na realização de fichas de trabalho, na aplicação de testes psicotécnicos, em
debates e na exploração de informação escolar e profissional através da internet. Além das
atividades previstas para os alunos do 9º ano, quando solicitado, o SPO também presta apoio a
alunos do ensino secundário.
Ainda no âmbito da orientação vocacional, realizam-se outras atividades, tais como a Feira do
Projeto Yorn Inspiring Future, uma visita de estudo à Futurália na FIL e uma palestra de
informação dinamizada pelo Gabinete de Acesso ao Ensino Superior e divulga toda a oferta
educativa do Agrupamento e de outras instituições em vários locais da escola. Assim, são
proporcionadas aos alunos as informações necessárias para refletirem e tomarem decisões
assertivas sobre os seus percursos escolares, conjuntamente com pais ou encarregados de
educação.
Relativamente ao desenvolvimento de relações com a comunidade – articulação entre a
comunidade educativa e outros serviços de comunidade – após o conhecimento e análise dos
problemas detetados nos alunos, as psicólogas educacionais procuram as melhores estratégias
para se conseguir o maior sucesso escolar e o melhor bem-estar dos alunos. O SPO atua de
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forma articulada com a comunidade educativa e com outros serviços da comunidade, de modo
a analisar os problemas dos alunos e a definir estratégias de atuação conjuntas e concertadas.
O SPO colabora com projetos em desenvolvimento na comunidade educativa, de modo a
combater o absentismo escolar, o abandono escolar e outros aspetos que comprometam a
conclusão da escolaridade obrigatória.

4. Eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar
A partir da análise dos dados disponibilizados pela EMAEI, apresentam-se em seguida «as
conclusões da monitorização da implementação das medidas curriculares, dos recursos e
estruturas de suporte à educação inclusiva» (Artigo 33º, do Decreto-Lei nº 54/2018).

4.1. Resultados dos alunos com medidas universais
a) 1º ciclo do ensino básico
No universo de 585 alunos que frequentaram o 1º ciclo do ensino básico, foram mobilizadas
317 medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, sendo que, na soma de todas
as disciplinas, 162 medidas foram eficazes (52,1%), 93 foram parcialmente eficazes (29,9%) e
56 medidas não foram eficazes (18,0%).
Entre as disciplinas onde os docentes mobilizaram o maior número de medidas, conta-se a
disciplina de Português com medidas propostas para 82 alunos, tendo sido eficazes em 34
alunos (41,5%), parcialmente eficazes em 35 (42,7%) e não eficazes em 12 (14,6%), assim
como a disciplina de Matemática, onde os docentes aplicaram medidas a 80 alunos, sendo
eficazes em 33 (41,3%), parcialmente eficazes em 21 (26,3%) e não eficazes em 25 alunos. Nas
disciplinas de Português e de Matemática, as percentagens de não eficácia das medidas
implementadas são, respetivamente, de 14,6% e 31,3%. Não foi possível avaliar a eficácia das
medidas em várias disciplinas propostas para um aluno, uma vez que teve um elevado
absentismo, ao longo do 3º período.

b) 2º ciclo do ensino básico
No total de 279 alunos que frequentaram o 2º ciclo do ensino básico, foram mobilizadas 296
medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, sendo que, na soma total das
disciplinas, 192 medidas foram eficazes (64,9%), 48 foram parcialmente eficazes (16,2%) e 56
não foram eficazes (18,9%).
Nas disciplinas onde os docentes mobilizaram o maior número de medidas, destaca-se a
disciplina de Matemática com medidas propostas para 64 alunos, que não foram eficazes para
22 alunos (34,3%). Seguem-se as disciplinas de Inglês com 20% de não eficácia em 50 alunos e
de Português com 16,7% de não eficácia das medidas em 48 alunos. Nestas disciplinas, no 6º
ano de escolaridade, o número de medidas levadas a efeito diminuiu e a sua eficácia aumentou.

c) 3º ciclo do ensino básico
No conjunto dos 489 alunos que frequentaram o 3º ciclo do ensino básico, foram mobilizadas
952 medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, sendo que, na soma de todas
as disciplinas, 689 medidas foram eficazes (72,4%), 89 foram parcialmente eficazes (9,3%) e
56 não foram eficazes (18,3%).
Nas disciplinas onde os docentes mobilizaram o maior número de medidas, salienta-se a
disciplina de Matemática com medidas propostas para 179 alunos, que não foram eficazes para
65 alunos (36,3%). Seguem-se as disciplinas de Inglês com 25,2% de não eficácia em 151
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alunos, de Português com 15,1% de não eficácia para 126 alunos e de Físico-Química com
18,9% de não eficácia das medidas para 111 alunos. Os resultados mostram que o número de
medidas implementadas nestas disciplinas e o seu nível de eficácia são semelhantes nos três
anos do ciclo.

d) Ensino secundário
Não se apresentam as conclusões da avaliação da eficácia das medidas universais de suporte à
aprendizagem e à inclusão mobilizadas no ensino secundário profissional, dado que as
atividades letivas do 3º período terminaram mais tarde.
No universo de alunos que frequentaram o ensino secundário regular, foram mobilizadas 277
medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, sendo que, na soma de todas as
disciplinas, 159 medidas foram eficazes (57,4%), 37 foram parcialmente eficazes (13,4%) e 81
não foram eficazes (29,2%).
Nas disciplinas onde os docentes mobilizaram o maior número de medidas, evidenciam-se as
disciplinas de Física e Química A com medidas propostas para 45 alunos, que não foram
eficazes em 21 alunos (46,7%) e de Matemática A com medidas propostas para 48 alunos, que
não foram eficazes em 21 alunos (43,8%). Seguem-se as disciplinas de Filosofia com 31,7% de
não eficácia em 60 alunos e de Português com 28% de não eficácia das medidas em 32 alunos.
Nestas disciplinas, o número de medidas mobilizadas reduziu e a sua eficácia aumentou, ao
longo dos três anos do ensino secundário.
O GRÁFICO 31 sintetiza o número de alunos e de medidas universais mobilizadas.
Os dados demonstram que, relativamente ao número de alunos, o número de medidas
mobilizadas é menor no 1º ciclo do ensino básico e no 12º ano de escolaridade. No 2º ciclo do
ensino básico, o número de alunos e o número de medidas mobilizadas é semelhante e, no 3º
ciclo do ensino básico, o número de medidas mobilizadas aumenta exponencialmente em
relação ao número de alunos.
GRÁFICO 31 – NÚMERO DE ALUNOS E DE MEDIDAS UNIVERSAIS

O GRÁFICO 32 evidencia os níveis de eficácia das medidas universais mobilizadas.
Os dados mostram que os níveis mais baixos de eficácia das medidas mobilizadas encontramse no 1º ciclo do ensino básico (52,1%) e no ensino secundário (57,4%). Nos 2º e 3º ciclos do
ensino básico, os níveis de eficácia das medidas mobilizadas aumentam de forma expressiva
(respetivamente, 64,9% e 72,4%).
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Os dados dos dois gráficos permitem concluir que existe uma relação direta entre o rácio
número de alunos/número de medidas mobilizadas e o seu nível de eficácia.
GRÁFICO 32 – NÍVEIS DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS UNIVERSAIS
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NO QUADRO 4 apresentam-se os resultados completos da monitorização da eficácia das medidas
universais por ano de escolaridade.
A leitura dos dados revela que os níveis de eficácia das medidas mobilizadas são mais elevados
nos 5º, 7º e 9º anos do ensino básico e nos 11º e 12º anos do ensino secundário, com valores
de eficácia acima dos 70%. Em sentido contrário, salienta-se o 10º ano de escolaridade com
38,4% de eficácia e 46,4% de não eficácia das medidas universais mobilizadas.
QUADRO 4 – RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS UNIVERSAIS
Medidas
universais

1º
Ciclo

5º
Ano

6º
Ano

7º
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8º
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317
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Relatório de Autoavaliação 2018/2019

Página 34 | 50

4.2. Resultados dos alunos com medidas seletivas e adicionais
Como se pode verificar no QUADRO 5, as medidas seletivas mobilizadas foram 100% eficazes
para 4 alunos do 2.º ciclo do ensino básico e que, em 22 alunos dos 1.º e 3.º ciclos, a eficácia
das medidas mobilizadas foi de 82%. Estes alunos beneficiaram também de medidas
universais.
QUADRO 5 – RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS SELETIVAS
Medidas
seletivas

Nº de alunos

Eficácia

%

Não eficácia

%

1º Ciclo

11

9

82%

2

18%

2º Ciclo

4

4

100%

0

0%

3º Ciclo

11

9

82%

2

18%

Observando o QUADRO 6, as medidas adicionais mobilizadas foram 100% eficazes em 15 alunos
de todos os ciclos de ensino. Estes alunos beneficiaram também de medidas universais e
seletivas.
QUADRO 6 – RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS ADICIONAIS
Medidas
adicionais

Nº de alunos

Eficácia

%

Não eficácia

%

1º Ciclo

3

3

100%

0

0%

2º Ciclo

5

5

100%

0

0%

3º Ciclo

5

5

100%

0

0%

Secundário

2

2

100%

0

0%

4.3. Monitorização dos recursos e estruturas de suporte à educação inclusiva
Na implementação das medidas curriculares o Agrupamento mobilizou diversos tipos de
recursos de apoio à aprendizagem e à inclusão. Entre os recursos humanos específicos de
apoio à aprendizagem e à inclusão, contam-se 17 docentes de educação especial (enquanto
dinamizadores, articuladores e especialistas na diferenciação de meios e materiais de
aprendizagem) 3 docentes de intervenção precoce, 4 técnicos especializados do CRI (terapia de
fala, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia clínica), 2 técnicas do SPO e assistentes
operacionais.
Dos recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão fazem parte a
equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), o centro de recursos de
tecnologias de informação e comunicação para a educação especial (CRTIC), a equipa da
intervenção precoce na infância e o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). O CAA engloba
diversas valências e integra um conjunto de recursos para apoiar e acompanhar a
implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Mobiliza docentes de
várias áreas, que se constituem como uma mais-valia para a gestão de respostas e intervenções
diferenciadas. Para o desenvolvimento de metodologias de ensino estruturado e de
competências de autonomia pessoal e social, privilegia-se o trabalho colaborativo entre alunos
e entre turmas.
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Os recursos específicos existentes na comunidade mobilizados para apoio à aprendizagem e à
inclusão são a equipa local de intervenção precoce, a ULS, o CRI – CERCIG, o CRTIC, a Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), o Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento
(CFAD), o Instituto da Segurança Social (ISS) e, nomeadamente, a ADM Estrela e a ASTA, as
quais têm prestado apoio na implementação dos planos individuais de transição (PIT).
Todos os recursos e estruturas de suporte à educação inclusiva mobilizados na implementação
das medidas curriculares, cooperando de forma complementar, foram de crucial importância
para o sucesso educativo dos alunos.

4.4. Resultados do abandono e desistência
Observando o GRÁFICO 33, constata-se que, nos anos letivos de 2015-2016 a 2018-2019, o

abandono escolar no Agrupamento tem vindo a decrescer, graças ao trabalho desenvolvido por
toda a comunidade educativa e, nomeadamente, pelas estruturas técnicas e técnicopedagógicas. No ano letivo de 2015-2016, registou-se o maior número de abandonos e
desistências (32 alunos).
Nos três anos letivos seguintes, o número de alunos que abandonaram a escola é residual,
sendo que os discentes em situação de abandono da escolaridade obrigatória são,
maioritariamente, de etnia cigana. Durante os quatro anos letivos em análise, foram
sinalizados 50 alunos em situação de abandono escolar junto da CPCJ da Guarda.
GRÁFICO 33 – ABANDONO ESCOLAR (NÚMERO DE ALUNOS) – 2015/2019
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O GRÁFICO 34 mostra que, ao longo dos quatro anos letivos, a maior incidência de alunos que
abandonaram a escola verificou-se nos 6º, 9º e 10º anos de escolaridade. Nos 4º e 12º anos de
escolaridade, não se registou qualquer abandono da escola. Nos restantes anos de
escolaridade, os números do abandono são residuais ou pouco expressivos.
GRÁFICO 34 – ABANDONO ESCOLAR (NÚMERO DE ALUNOS) – 2015/2019

9
6

1º

7
5

2º

5
2

0

3º

4º

5º

4

6º

7º

8

3
8º

9º

10º

1

0

11º

12º

Ano de escolaridade

Apesar da evolução positiva dos resultados do abandono e desistência, a escola e as estruturas
técnicas e técnico-pedagógicas vão continuar a implementar estratégias, visando suprimir o
abandono e a desistência dos alunos, através do estabelecimento de projetos e parcerias com
entidades externas e da sensibilização das famílias e dos encarregados de educação para a
importância dos seus educandos concluírem a escolaridade obrigatória.
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VI. CONCLUSÕES
A análise dos resultados académicos do Agrupamento baseou-se nos chamados percursos
diretos de sucesso – alunos que não tiveram retenções nos respetivos ciclos de ensino e,
simultaneamente, obtiveram classificações positivas nos exames nacionais. O indicador de
avaliação utilizado mede a diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso no
Agrupamento e a média nacional calculada para os alunos com um perfil semelhante aos do
Agrupamento, em termos de idade, de apoios da Ação Social Escolar e de habilitação da mãe.
Este indicador tem em conta o nível académico dos alunos que o Agrupamento recebe, não
premeia a retenção e não considera o diferencial entre os resultados da avaliação interna e da
avaliação externa (combina as avaliações interna e externa).
Na avaliação dos resultados do inquérito aos docentes, a equipa de autoavaliação teve em
consideração que algumas respostas podiam ter sido dadas, mesmo que inconscientemente, a
favor dos inquiridos, reduzindo, assim, o grau de confiança do inquérito.
Complementando e diversificando as fontes de informação sobre os campos de análise e
indicadores de avaliação, a equipa realizou entrevistas aos coordenadores dos departamentos
curriculares, da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e do serviço de
psicologia e orientação. As respostas recolhidas foram corroboradas pelas evidências
documentais constantes no plano anual de atividades do Agrupamento (PAA), nas atas, nos
relatórios e em outros documentos.
Salienta-se que o envolvimento da comunidade educativa foi fundamental para o
desenvolvimento do processo de autoavaliação, particularmente dos docentes que, em número
muito significativo, responderam ao inquérito, dos coordenadores dos departamentos
curriculares, da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e da representante do
serviço de psicologia e orientação que, com espírito de grande abertura e de colaboração,
participaram nas entrevistas.

1. Áreas de melhoria do Agrupamento
Depois de analisada toda a informação recolhida e os resultados académicos do Agrupamento,
obtidos nos anos letivos de 2014-2015 a 2017-2018, a equipa de autoavaliação concluiu que as
áreas prioritárias de intervenção e de melhoria do Agrupamento devem ser as seguintes:

1.1. Resultados académicos
a) Evolução dos resultados internos e externos contextualizados
 Melhoria dos resultados académicos de todos os ciclos e níveis de ensino.

b) Abandono e desistência
 Diversificação da oferta de percursos escolares ou profissionais alternativos para

todos os alunos, designadamente para aqueles que frequentam o 3º ciclo do ensino
básico com problemas de aproveitamento escolar.
 Continuação das estratégias de prevenção da desistência e do abandono escolar,

nomeadamente a deteção e o acompanhamento de situações de risco e a articulação
entre os recursos e estruturas internas, as famílias e a comunidade.
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1.2. Planeamento e articulação
a) Gestão articulada do currículo
 Implementação de práticas de articulação vertical do currículo ao nível da

planificação curricular – planeamento de forma sequencialmente progressiva do
currículo – entre o 2º e o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário.
 Consistência de práticas de articulação horizontal do currículo ao nível da

planificação curricular – planeamento interdisciplinar do currículo – nos 2º e 3º
ciclos do ensino básico e no ensino secundário, principalmente ao nível dos
conselhos de turma e dos departamentos curriculares.

b) Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos
 Consolidação dos processos de partilha de informações entre docentes,

mobilizando as fontes de informação disponíveis sobre o percurso e o progresso
escolar das crianças e dos alunos.

c) Coerência entre ensino e avaliação
 Consolidação de práticas educativas de ajustamento de critérios de avaliação e de

flexibilização de formas de avaliar.
 Valorização da avaliação formativa, em detrimento da avaliação diagnóstica, de

forma a possibilitar a todos os intervenientes a regulação contínua e sistemática do
processo de ensino e aprendizagem.

d) Trabalho cooperativo entre docentes
 Dinamização do trabalho colaborativo, valorizando a partilha de conhecimentos e

experiências, designadamente ao nível do planeamento das atividades, das práticas
pedagógicas e da reflexão sobre as mesmas.
 Consolidação de práticas pedagógicas diversificadas, de modo a melhorar a eficácia

do processo de ensino e aprendizagem e os resultados dos alunos.

1.3. Liderança e gestão
a) Autoavaliação e melhoria
 Consolidação da autoavaliação enquanto processo abrangente, participado,
consistente e rigoroso, de forma a melhorar a eficácia da prestação do serviço
educativo.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Inquérito aos docentes
O QUESTIONÁRIO QUE SE SEGUE TEM POR FINALIDADE RECOLHER INFORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO DOS
DOCENTES NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE DA GUARDA. TEM COMO OBJETIVOS A
MELHORIA DO AGRUPAMENTO E A PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES NA AUTOAVALIAÇÃO. O QUESTIONÁRIO É
CONFIDENCIAL. É IMPORTANTE QUE RESPONDA COM RIGOR A TODAS AS QUESTÕES.
A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO
1 - IDADE
-36
35-45
46-55
56-65
+65
2 - SEXO
Masculino
Feminino
3 - CICLO DE RECRUTAMENTO/PROVIMENTO
Pré-Escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo/Secundário
4 - TEMPO DE SERVIÇO
0-15
16-30
+30

QUESTIONÁRIO
ASSINALE O SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES QUE SE SEGUEM
(DISCORDO TOTALMENTE (1); DISCORDO (2); NÃO CONCORDO NEM DISCORDO (3); CONCORDO (4);
CONCORDO TOTALMENTE (5); NÃO SEI/NÃO SE APLICA).
1)

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica elaboram sínteses
globais dos resultados académicos.
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2)

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica analisam
sistematicamente a evolução dos resultados internos e externos contextualizados
dos seus alunos.

3)

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica analisam e
debatem os resultados académicos, identificando os aspetos que necessitem de
melhoria.

4)

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica definem metas
quantitativas quanto aos resultados a atingir.

5)

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica identificam os
fatores internos e externos que condicionam o sucesso dos alunos.

6)

Como professor investe nos processos de ensino e aprendizagem, visando uma
melhoria sustentada dos resultados.

7)

Como professor avalia de forma contínua a eficácia das estratégias de ensino e as
aprendizagens dos alunos.

8)

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica estabelecem
medidas tendentes a diminuir o abandono escolar e a desistência dos seus alunos.

9)

Os conselhos de docentes/conselhos de turma definem e ajustam medidas
universais, seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão.

10) Os conselhos de docentes/conselhos de turma discutem problemas disciplinares, de
abandono, desistência e outros assuntos pertinentes relacionados com os alunos.
11) Como titular de turma/diretor de turma transmite aos encarregados de educação a
informação quantitativa e/ou qualitativa dos resultados dos seus educandos.
12) A colaboração entre a escola e os encarregados de educação está intimamente ligada
ao sucesso escolar e à melhoria das competências sociais e do comportamento dos
alunos.
13) Planificam-se os conteúdos programáticos de forma adequada à diversidade das
aprendizagens.
14) Planificam-se os conteúdos programáticos de forma articulada, no sentido de
melhorar a gestão do currículo e a avaliação das aprendizagens.
15) Definem-se metodologias de ensino e aprendizagem que facilitem a sequencialidade
de aprendizagens e a progressão entre os diferentes níveis de educação e ensino.
16) Definem-se estratégias de diferenciação pedagógica, tendo por base a especificidade
da turma ou grupo de alunos.
17) Constroem-se materiais pedagógicos adequados à especificidade da turma ou grupo
de alunos.
18) Ajustam-se os critérios de avaliação, de forma a garantir a coerência entre o ensino e
a avaliação.
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19) Partilha-se informação sobre o percurso escolar das crianças e dos alunos, nas
transições de ciclo, visando a adequação da ação educativa à turma ou grupo de
alunos.
20) Planificam-se atividades curriculares, projetos ou clubes transversais ao mesmo nível
de educação ou de ensino.
21) Definem-se objetivos de ensino em função das competências previstas no perfil dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória ou das aprendizagens das crianças até ao
final do pré-escolar.
22) Definem-se objetivos de ensino tendo em vista conhecimentos, capacidades e
atitudes ajustados à diversidade das aprendizagens.
23) Definem-se objetivos de ensino de forma abrangente e flexível, possibilitando
múltiplas opções de desempenho.
24) Estabelecem-se métodos de ensino diversificados para proporcionarem experiências
de aprendizagem adequadas e desafiantes para todos os alunos.
25) Estabelecem-se métodos de ensino de forma a permitirem o envolvimento dos
alunos no processo de autorregulação das aprendizagens.
26) Estabelecem-se diferentes formas de avaliação formativa e sumativa, recorrendo a
uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação.
27) São contempladas oportunidades frequentes para a reflexão com vista ao
ajustamento de processos e estratégias.
28) A avaliação deve ser flexível para permitir a recolha sistemática e contínua de
informação clara sobre o progresso dos alunos.
29) No Agrupamento realizam-se projetos e iniciativas de âmbito cultural e abertos ao
meio, de forma a estimular e a enriquecer as aprendizagens das crianças e dos
alunos.
30) O Agrupamento estabelece parcerias com entidades externas, com impacto na
qualidade da sua ação educativa.
31) Sempre que é solicitado, envolve-se e participa no processo de autoavaliação do
Agrupamento.
32) Considera que a autoavaliação do Agrupamento deve ser contínua e abrangente, de
forma a melhorar as práticas educativas e os resultados dos alunos.
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ANEXO 2 – Guião das entrevistas aos coordenadores dos
departamentos curriculares e da EMAEI e da representante do SPO

Departamentos Curriculares
 PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS

1) Gestão articulada do currículo
Evidências

Questões

Respostas

 Articulação vertical do currículo
ao nível da planificação
curricular.
 Planificação das aprendizagens
de forma sequencialmente
progressiva dentro da mesma
disciplina.

1. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se as aprendizagens
de forma sequencialmente progressiva dentro
da mesma disciplina?

 Planificação das aprendizagens
de forma sequencialmente
progressiva entre os diferentes
níveis de educação e ensino.

2. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se as aprendizagens
de forma sequencialmente progressiva entre os
diferentes níveis de educação e ensino?

 Planificação de um dado tema,
depois de se identificarem os
pré-requisitos, os conhecimentos
anteriores, que os alunos já
possuem ou devem possuir de
forma a saber-se o que se lhes
vai ensinar.

3. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se as aprendizagens,
identificando os pré-requisitos que os alunos já
possuem ou devem possuir?

 Articulação horizontal do
currículo ao nível da
planificação curricular.
 Planificação das aprendizagens,
identificando as relações entre
os diversos temas da mesma
disciplina.

4. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se as aprendizagens,
identificando as relações entre os diversos
temas da mesma disciplina?

 Planificação das aprendizagens,
identificando as relações entre
os temas transversais às
diferentes disciplinas.

5. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se as aprendizagens,
identificando as relações entre os temas
transversais às diferentes disciplinas?

 Planificação de projetos
transversais às diversas áreas do
saber e de atividades de
enriquecimento curricular ou
atividades de animação.

6. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se projetos
transversais às diversas áreas do saber?

 Planificação de projetos e
iniciativas de âmbito cultural e

1. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se projetos e

7. No departamento curricular ou grupo de
recrutamento planificam-se atividades de
enriquecimento curricular ou atividades de
animação?
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abertos ao meio, de forma a
enriquecer as aprendizagens das
crianças e dos alunos.
 Participação em parcerias com
entidades externas, com impacto
na qualidade da ação educativa.

iniciativas de âmbito cultural e abertos ao
meio?
2. O departamento curricular ou grupo de
recrutamento estabelece parcerias com
entidades externas?
3. Considera que o desenvolvimento de projetos e
parcerias com entidades externas têm impacto
na qualidade da ação educativa? Porquê?

3)
 Partilha de informações entre os
docentes sobre o percurso e o
progresso escolar das crianças e
dos alunos nas transições de ano
e de ciclo.

1. Os docentes partilham entre si informações
sobre o percurso e o progresso escolar das
crianças e dos alunos nas transições de ano e
de ciclo?
2. Considera importante a partilha entre os
docentes de informações sobre o percurso e o
progresso escolar das crianças e dos alunos?
Porquê?
3. Como obtém o conhecimento sobre o percurso
e o progresso escolar das crianças e dos
alunos?
4. Como utiliza o conhecimento sobre o percurso
escolar e o progresso das crianças e dos
alunos?
5. Valoriza o percurso e o progresso escolar das
crianças e dos alunos e as suas competências
obtidas fora da escola?

 Partilha de informações e dos
resultados escolares das crianças
e dos alunos entre a escola os
encarregados de educação.

6. A escola partilha informações e resultados
escolares das crianças e dos alunos com os
encarregados de educação?
7. Considera que a colaboração entre a escola e
os encarregados de educação está
intimamente ligada ao sucesso escolar das
crianças e dos alunos? Porquê?

4) Coerência entre ensino e avaliação
 Definição de objetivos de ensino,
tendo em vista conhecimentos,
capacidades e atitudes ajustados
à diversidade das aprendizagens.

 Ajustamento dos critérios de
avaliação, de forma a garantir a
coerência entre o ensino e a
avaliação.

 Flexibilização da avaliação para
permitir a recolha sistemática e
contínua de informação clara
sobre o progresso das crianças e

1. Os docentes definem objetivos de ensino
ajustados à diversidade das aprendizagens?

2. Os docentes ajustam os critérios de avaliação,
de forma a garantir a coerência entre o ensino
e a avaliação?
3. Com que frequência dá às crianças e aos
alunos conhecimento da eficácia do processo
de ensino e aprendizagem?
4. Considera que a avaliação deve ser flexível
para permitir a recolha sistemática e contínua
de informação sobre o progresso das crianças e
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dos alunos.

dos alunos? Porquê?

 Utilização de diferentes formas de
avaliação formativa e sumativa.

5. Tendo em conta as suas estratégias de ensino,
quais são os instrumentos de avaliação que
geralmente utiliza?
6. Considera importante a diversificação dos
instrumentos de avaliação? Porquê?

5) Trabalho colaborativo entre docentes
 Colaboração entre pares na
planificação e desenvolvimento
do trabalho docente.

1. Considera uma mais-valia o trabalho
colaborativo entre docentes? Porquê?

 Planificação entre pares de
atividades letivas e de projetos
transversais ao mesmo nível de
educação ou de ensino.

2. Entre pares planificam-se atividades letivas
transversais ao mesmo nível de educação ou de
ensino?

 Partilha de materiais e de
práticas pedagógicas.

4. Entre pares definem-se estratégias de
diferenciação pedagógica adequadas à
especificidade das turmas ou grupos de
alunos?

3. Entre pares planificam-se projetos transversais
ao mesmo nível de educação ou de ensino?

5. Entre pares constroem-se materiais
pedagógicos adequados à especificidade das
turmas ou grupos de alunos?
6. Que tipo de materiais elabora conjuntamente
com outros professores?
 Reflexão conjunta sobre a
eficácia das diferentes
metodologias de ensino e
aprendizagem aplicadas.

7. Considera que os docentes fazem
conjuntamente uma reflexão sobre a eficácia
das diferentes metodologias de ensino e
aprendizagem aplicadas?
(Outras questões consideradas pertinentes)

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)
 QUALIDADE DO SUCESSO
 Análise dos resultados dos
alunos com relatório técnicopedagógico, programa educativo
individual e/ou com plano
individual de transição.

1. A EMAEI analisa os resultados dos alunos com
relatório técnico-pedagógico, programa
educativo individual e/ou com plano individual
de transição?

 Análise dos resultados de
desenvolvimento e valorização
dos alunos de excelência.

3. A EMAEI analisa os resultados de
desenvolvimento e valorização dos alunos de
excelência?

2. A que conclusões chegaram?

4. A que conclusões chegaram?
 Coordenação e
acompanhamento do processo
da educação inclusiva.

5. A EMAEI propõe medidas de suporte à
aprendizagem a mobilizar?
6. A EMAEI aconselha os docentes na
implementação de práticas pedagógicas
inclusivas?
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7. A EMAEI acompanha e monitoriza a aplicação
das medidas de suporte à aprendizagem?
8. A EMAEI garante a participação e o
acompanhamento dos pais na implementação
de práticas pedagógicas inclusivas?
9. A EMAEI garante a participação e
acompanhamento pelos pais das medidas
previstas no relatório técnico-pedagógico?
10. A EMAEI acompanha o funcionamento do
Centro de Apoio à Aprendizagem?
11. A EMAEI sensibiliza a comunidade educativa
para a educação inclusiva?

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)


DESISTÊNCIA E ABANDONO

 Ações no âmbito do apoio
psicológico e psicopedagógico:
dificuldades de realização
escolar, problemas de
comportamento e problemas
emocionais.

1. O SPO promove a melhoria do sucesso
educativo, identificando as dificuldades que
estão na base de problemas de aprendizagem
dos alunos?
2. O SPO incentiva o desenvolvimento de
competências para o estudo, o treino para o
trabalho autónomo e a motivação para o
estudo?
3. O SPO desenvolve intervenções dirigidas a
alunos com dificuldades de relacionamento
interpessoal/emocional?
4. O SPO desenvolve intervenções dirigidas a
alunos com problemas de comportamento?
5. O SPO adota estratégias de prevenção da
desistência e do abandono escolar precoce?
6. Que tipo de trabalho realizam na deteção e
acompanhamento de situações de risco?
7. O SPO promove o autoconhecimento das
características pessoais, interesses e
capacidades dos alunos?
8. O SPO informa os alunos sobre os diferentes
percursos formativos, bem como os vários
referenciais de emprego e profissões?
9. O SPO promove o ajustamento entre as
competências dos jovens e as necessidades do
mercado de trabalho?

 Desenvolvimento de relações
com a comunidade: articulação
entre a comunidade educativa e

10. O SPO atua de forma articulada entre a
comunidade educativa, de modo a analisar os
problemas dos alunos e a definir estratégias de
atuação conjuntas e concertadas?
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outros serviços da comunidade.

11. O SPO atua de forma articulada com outros
serviços da comunidade, de modo a analisar os
problemas dos alunos e a definir estratégias de
atuação conjuntas e concertadas?
12. O SPO colabora com projetos em
desenvolvimento na comunidade educativa,
nomeadamente na área da saúde e do
combate ao abandono escolar, absentismo
escolar e outros aspetos que comprometam a
não conclusão da escolaridade obrigatória?

Departamento de Educação Especial


QUALIDADE DO SUCESSO

 Educação inclusiva

1. O conceito de educação inclusiva é conhecido
e aceite por todos?
2. Os modelos curriculares fomentam os
princípios da não discriminação, do valor da
diversidade e da tolerância?
3. Os modelos curriculares são diversificados e
flexíveis de forma a responder às necessidades
de todos e de cada um dos alunos?
4. Os programas, os materiais didáticos e os
métodos de ensino são adaptados e relevantes
para todos e cada um dos alunos?
5. Os métodos de ensino são adaptados às
necessidades de aprendizagem de todos e
cada um dos alunos?
6. Os professores são encorajados a trabalhar
em equipa?
7. Os professores são encorajados a cooperar
com os pais ou encarregados de educação e
com a sociedade civil?

 Planeamento e organização da
educação especial

1. Os documentos orientadores do Agrupamento
contemplam finalidades, objetivos e
estratégias que visam colmatar as
necessidades de suporte à aprendizagem não
supridas pela aplicação de medidas
universais?
2. Os documentos orientadores do Agrupamento
contemplam finalidades, objetivos e
estratégias que visam colmatar dificuldades
acentuadas e persistentes ao nível da
comunicação, interação, cognição ou
aprendizagem?
3. Os documentos orientadores do Agrupamento
identificam as respostas específicas,
diferenciadas, a disponibilizar a alunos com
baixa visão, com perturbações do espectro do
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autismo ou com multideficiência?
4. O Agrupamento define indicadores destinados
a avaliar a eficácia das medidas universais,
seletivas e adicionais?
5. O Agrupamento desencadeia mecanismos de
monitorização e autorregulação da eficácia
das medidas universais, seletivas e adicionais?
6. Os docentes da educação especial
acompanham e asseguram o desenvolvimento
do PEI e do PIT?
7. O Regulamento Interno do Agrupamento
estabelece a organização e o funcionamento
da educação especial?
8. Existem critérios explícitos de distribuição de
serviço dos diversos intervenientes na
educação especial?
 Apoio ao funcionamento das
Unidades de Apoio Especializado
para a Educação de Alunos com
Multideficiência ou
Surdocegueira Congénita

1. É implementado um modelo de ensino,
assente em informação visual, organização do
espaço, do tempo, dos materiais e das
atividades?
2. Foram efetuadas as adaptações curriculares
necessárias?
3. Foram adotadas medidas educativas flexíveis
e de caráter individual e dinâmico?
4. São promovidas metodologias de intervenção
transdisciplinares?
5. Os alunos participam em atividades
curriculares e de enriquecimento curricular
junto dos pares da turma a que pertencem?
6. São desenvolvidas atividades para a
integração social dos alunos, em parceria com
instituições da comunidade?

 Apoio ao funcionamento da
Unidade de Ensino Estruturado
para a Educação de Alunos com
Perturbações do Espetro do
Autismo

1. Os alunos participam em atividades
curriculares e de enriquecimento curricular
junto dos pares da turma a que pertencem?
2. Os alunos dispõem dos apoios específicos
necessários (por exemplo terapias)?
3. Foram efetuadas as adequações curriculares
necessárias?
4. Foram adotadas medidas educativas flexíveis
e de caráter individual e dinâmico?
5. São desenvolvidas atividades para a
integração social dos alunos, em parceria com
instituições da comunidade?

 Parcerias com serviços da
comunidade

1. O Agrupamento ativa mecanismos de gestão
que permitam adequar os recursos existentes
na escola e encontrar os recursos adicionais
necessários?
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2. O Agrupamento faz o mapeamento dos
recursos da comunidade a mobilizar através
do desenvolvimento de parcerias?
3. O Agrupamento estabelece parcerias com
diversos serviços da comunidade,
designadamente com os CRI (Centros de
Recursos para a Inclusão)?
4. Considera que os CRI constituem parceiros
privilegiados, uma vez que integram recursos
especializados, com conhecimentos e
competências que lhes conferem um estatuto
diferenciado para a prestação de serviços
complementares à escola?
 Envolvimento dos pais ou
encarregados de educação na
educação inclusiva

1. O Agrupamento tem em atenção o direito dos
pais ou encarregados de educação de
participarem nas decisões relativas à
educação dos seus educandos?
2. O Agrupamento cria as condições necessárias
para que sejam assegurados os direitos dos
pais ou encarregados de educação?
3. O Agrupamento é um elemento facilitador,
definindo ações concretas que possibilitem
aos pais ou encarregados de educação exercer
o direito de intervir no processo educativo dos
seus educandos?
4. Os docentes da educação especial
estabelecem uma relação positiva com os pais
ou encarregados de educação?
5. Os docentes da educação especial promovem
a participação ativa dos pais ou encarregados
de educação no processo de avaliação e de
implementação do PEI e do PIT?
6. Os docentes da educação especial partilham
informações com os pais ou encarregados de
educação, respeitam a sua opinião e escutam
as suas preocupações?
7. Considera que só a colaboração entre a
escola, os seus profissionais e as famílias
permite compreender globalmente o aluno e
planificar intervenções nos diferentes
contextos?
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