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1- INTRODUÇÃO 
 

O presente documento é um instrumento que procede à identificação do grau de concretização dos 

objetivos fixados no Plano Plurianual de Melhoria com vista à operacionalização do Projeto Educativo e 

à avaliação das atividades realizadas pelo Agrupamento. 

A missão do Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes visa prestar um serviço educativo de 

qualidade, traduzido no sucesso escolar dos seus alunos, na qualidade do ambiente interno, na 

diversidade e na qualidade das atividades e projetos, na capacidade de mobilização e envolvimento da 

comunidade educativa e no grau de satisfação das famílias.  

Pretende-se, com esta ferramenta de gestão, analisar o desempenho do agrupamento 

relativamente à prática do Ensino a Distância, uma vez que é um formato de ensino novo, imposto pela 

COVID-19, com que alunos, Professores, Encarregados de Educação e demais comunidade tiveram de 

conviver da maneira possível.  

É uma abordagem pertinente nesta altura porque o Plano Estratégico para o próximo ano letivo 

prevê três cenários possíveis de ensino (presencial, misto e a distância) devido à possível evolução da 

pandemia.  

 A interpretação integrada e contextualizada dos dados recolhidos permite apontar caminhos para 

a melhoria dos processos, potenciando a reflexão aos diferentes atores educativos, numa busca 

incessante da melhoria contínua da qualidade dos processos educativos e do sucesso escolar. 

No final, será apresentado um conjunto de sugestões para reflexão pelas diferentes estruturas que 

pretendem contribuir para a melhoria dos resultados da atividade pedagógica no próximo ano letivo. 
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2- CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

O Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes tem como patrono o crítico literário e professor 

catedrático, Óscar Lopes, e localiza-se no concelho de Matosinhos, distrito do Porto. É constituído por 

duas unidades orgânicas: a Escola Básica Estádio do Mar, a Escola Básica Professor Óscar Lopes que 

é a escola-sede do Agrupamento. Trata-se de uma unidade organizacional que oferece as valências da 

Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo, do 2º Ciclo e do 3º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino articulado da 

Dança, às quais se associam atividades de enriquecimento curricular.  

Foi considerado um Território de Intervenção Prioritária (TEIP), pelo Ministério da Educação, em 

2006, e assim se tem mantido, até ao momento, por se encontrar inserido num contexto social e 

economicamente muito fragilizado. O programa TEIP visa estabelecer condições para a promoção do 

sucesso educativo dos alunos através da implementação de ações de melhoria que podem ou não afetar 

recursos adicionais.  

As ações estratégicas ficaram definidas no Plano Plurianual de Melhoria, que passou a ser um 

documento que concretiza o Projeto Educativo, e orienta o Plano Anual de Atividades e o Regulamento 

Interno.  

Até ao final do ano letivo, estavam matriculados 475 alunos (a grande maioria oriunda da zona 

habitacional envolvente ao Agrupamento) distribuídos da seguinte forma:  

•  Pré-escolar (4 grupos - 95 alunos);  

•  1.º Ciclo (9 turmas – 179 alunos);   

•  2.º Ciclo (5 turmas – 97 alunos);   

•  3.º Ciclo (6 turmas – 104 alunos).  

 

O corpo docente é constituído por um total de 61 professores, assim distribuídos:  

• 35 - Quadro de Agrupamento;  

• 5 – Quadro de Zona Pedagógica;  

• 12 – Contratados;  

• 9  - colocados no âmbito das Atividades Extracurriculares.   

 

  O pessoal não docente do Agrupamento é composto por:  

• 4 Técnicos superiores;   

• 4 Técnicos especializados contratados;   

• 6 Assistentes técnicos;   

• 33 Assistentes operacionais distribuídos pelos dois estabelecimentos de ensino.   
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Observando o contexto social em que o agrupamento se insere, verifica-se: 

1. Homogeneidade na população discente, com alunos que evidenciam sinais de instabilidade 

e com carências económicas em muitos agregados familiares, a avaliar pelo número de 

alunos - 312 (65,7%) - que usufruem da ação social escolar, distribuídos pelos seguintes 

escalões:   

• 70,2% - Escalão A –  219 alunos;   

• 29,8% - Escalão B – 93 alunos;  

 

2. Falta de assiduidade por parte de alguns alunos com uma expressão acentuada que tem 

vindo a ser mitigada pelas diferentes ações em prática. No entanto, não se regista um 

abandono escolar significativo.   

3. Existência de 41 alunos (8,6% da população estudantil) acompanhados pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, dos quais 5 beneficiam de medidas 

adicionais. 

3- REGIME NÃO PRESENCIAL: PLANO E@D DO AGRUPAMENTO 

 
O surgimento da pandemia de COVID-19 conduziu à passagem para um regime de ensino não 

presencial de forma imediata, a partir do dia 16 de março. 

Consideradas as dificuldades de muitos alunos e famílias em termos de posse e domínio das 

ferramentas informáticas e as diferentes faixas etárias e autonomia dos alunos, a Direção elaborou um 

Plano de Ensino à Distância (E@D) inclusivo e flexível, amplamente divulgado junto dos intervenientes e 

que assentou nos seguintes eixos: 

 3.1- Comunicação  

• Utilização preferencial do e-mail institucional (exceto pré-escolar e 1.º Ciclo). 

 

• Criação de um horário definido para interação de cada professor e Diretor de Turma com os alunos. 

 

 

• Criação de um grupo fechado por turma no Facebook, para facilitar o acesso aos Encarregados de 

Educação às tarefas propostas. 

 

• Marcação de aulas síncronas na plataforma Zoom sempre que julgado pertinente. 
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• Utilização de Messenger e WhatsApp para comunicar com alunos e Encarregados de Educação 

(particularmente no 1.º Ciclo). 

 

• Impressão de tarefas em papel, com um esquema organizado de levantamento e devolução, para 

os alunos sem qualquer acesso a equipamentos informáticos. 

3.2- Formação e Equipamentos Informáticos 

 
• Realização de ações de apresentação do Plano E@D e das principais ferramentas digitais. 

 

• Criação de uma Equipa de Apoio Tecnológico com um elemento dedicado a cada ciclo de Ensino. 

 

 

• Dinamização de uma ação de formação acreditada para utilização da plataforma Teams. 

 

• Levantamento, pelos Diretores de Turma, das necessidades dos alunos em termos de 

equipamentos informáticos e acesso à Internet. 

 

 

• Adesão e dinamização do programa municipal de empréstimo de equipamentos.  

 

3.3- Acompanhamento Pedagógico 

 
• Criação de uma grelha Excel partilhada na plataforma OneDrive pelos Conselhos de Turma, 

Direção, Equipa Técnica e docentes da Educação Especial, para registo diário do cumprimento das 

tarefas e presenças em sessões síncronas, permitindo uma ação célere e articulada na prevenção 

situações de abandono e isolamento. 

 

• Apoio individualizado e de proximidade a todos os alunos com Relatório Técnico-Pedagógico por 

parte das docentes da Educação Especial. 

 

• Continuidade do acompanhamento dos alunos que já beneficiavam de apoio tutorial, com reporte 

regular dos Professores Tutores aos Conselhos de Turma. 

 

• Continuidade das reuniões das Equipas Educativas para monitorização das aprendizagens e 

planificação de atividades no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, de modo a manter os 

alunos motivados. 
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• Adaptação das propostas de atividade do Projeto de Educação para a Saúde, do Projeto Eco-

Escolas e do Projeto Escola Azul ao regime não presencial. 

 

• Adaptação da atividade da biblioteca escolar disponibilizando acesso a recursos digitais através do 

seu blog. 

4- MONITORIZAÇÃO DO PLANO E@D 

4.1- Inquérito de satisfação  

 
 Para proceder à monitorização do Plano E@D do Agrupamento aplicaram-se inquéritos por 

questionário para aferir o grau de satisfação dos seus destinatários para identificar pontos fortes e 

fragilidades, de modo a orientar o desenho do Plano Estratégico do próximo ano letivo, que poderá 

contemplar diferentes cenários (presencial, misto e não presencial).  

4.1.1- Metodologia e Amostra 

 Foram elaborados inquéritos pelo Observatório da Qualidade na plataforma Forms, apresentados à 

Direção e disponibilizados para consulta prévia dos membros do Conselho Pedagógico.  

O envio para os destinatários foi efetuado por e-mail: 

• Direção     Coordenadora do Diretores de turma Diretores de Turma       Alunos 

• Direção    Docentes 

O período disponível para resposta foi de 11 a 15 de maio de 2020. 

Responderam 48 docentes e 94 alunos. 

4.1.2- Apresentação e análise dos resultados 

Apresentam-se de seguida os resultados apurados.  

Os gráficos com fundo a vermelho representam o diagnóstico de pontos de fragilidade e os de fundo 

verde pontos fortes. 

4.1.2.1- Resultados do inquérito aos alunos 

                        

98%

2%

Utilizas o e-mail da Escola?

Sim Não
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0 20 40 60 80 100

Conhecer as tarefas que devo realizar

Enviar trabalhos

Colocar dúvidas aso professores

Indica com que finalidade(s) utilizas o teu e-
mail da Escola.

48%

21%

15%

16%

Utilizas o grupo do Facebook da tua turma 
para conhecer as tarefas que os professores 

pedem para realizar?
Nunca utilizei

Utilizo uma ou duas vezes
por semana
Utilizo uma vez por dia

Utilizo mais do que uma vez
por dia

70%
10%

0%
20%

As dúvidas que colocaste aos professores 
foram esclarecidas?

Sim, todas as dúvidas foram
esclarecidas

Nem todas as dúvidas foram
esclarecidas

Nenhuma dúvida foi esclarecida

Ainda não precisei de esclarecer
dúvidas
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10%

29%

62%

Quantas tarefas propostas pelos professores 
realizaste?

Nenhuma

Menos de metade

Mais de metade

Todas

28%

50%

8%

14%

Se não realizaste TODAS as tarefas propostas 
pelos professores, indica o principal motivo.

As tarefas demoram muito tempo

Tenho dificuldade em compreender as
tarefas

Não tenho vontade de trabalhar quando
estou em casa

Os equipamentos tecnológicos que tenho em
casa não permitiram

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sim, tenho dificuldade em enviar e receber
e-mail

Sim, tenho dificuldade em comunicar por
Messenger ou WhatsApp

Sim, tenho dificuldades em ligar-me às
aulas emdireto com os professores

Não tenho tido dificuldades

Tens tido dificuldades em utilizar os 
equipamentos tecnológicos?
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  4.1.2.2- Resultados do inquérito aos docentes 

 

           

                         

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Aulas em direto com os professores e colegas

Projetos para fazer com a família

Trabalhos de pesquisa em grupo (à distância)

Concursos (leitura, escrita, quebra-cabeças,
experiências, etc

Quais das seguintes atividades gostarias de fazer 
mais vezes?

2%

98%

A sessão de apresentação do plano E@D do 
Agrupamento foi esclarecedora.

Discordo

Concordo

Concordo
plenamente

Não assisti à
sessão

33%

63%

A utilização de grupos fechados do Facebook/ 
Messenger para interagir com alunos e 

Encarregado de Educação tem-se revelado eficaz.
Discordo

Concordo

Concordo plenamente

Ainda não utilizei

4% 
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2% 13%

83%

2%

A utilização do e-mail institucional para 
comunicação formal com os alunos tem-se 

revelado eficaz.
Discordo

Concordo

Concordo plenamente

Ainda não utilizei

8%

19%

73%

Os meios tecnológicos de que dispõe em casa são 
adequados para implementar o plano E@D do 

Agrupamento?
Não, porque são
obsoletos

Não, porque não
tenho ligação à
Internet ou é de fraca
qualidade.

Sim, mas tive de
adquirir novo(s)
equipamento(s)

25%

73%

2%

A partilha de práticas e a entreajuda entre os 
docentes tem contribuído para a melhoria da 

ação educativa. Discordo

Concordo

Concordo plenamente

Não verifiquei qualquer
partilha
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73%

27%

Para tornar mais eficaz a sua prática letiva, 
considera necessárias pequenas ações de 

apresentação de ferramentas digitais?

Sim

Não

0 5 10 15 20 25

Criação de vídeo-aulas (síncronas e/ou
assíncronas)

Criação de questionários online ou Quizzes

Gestão de grandes quantidades de correio
eletrónico

Utilização do OneDrive

Utilização do Facebook/ Messenger

Se respondeu SIM à questão anterior, indique 
o(s) tipo(s) de ferramenta(s) a apresentar nas 

novas ações.

6% 6%

38%35%

15%

Indique em que intervalo se situa a taxa de 
concretização das atividades propostas aos seus 

alunos. 0% a 24%

25% a 49%

50% a 74%

75% a 89%

90% a 100%
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Os dados recolhidos permitem-nos perceber que: 

• A comunicação do Plano de Ensino a Distância foi eficaz; 

 

• A realização de ações de apresentação do Plano E@D e das principais ferramentas digitais e 

a criação de uma Equipa de Apoio Tecnológico, foi imprescindível para a implementação, com 

sucesso, do Plano E@D; 

 

 

• A ação de formação acreditada, para docentes, sobre a utilização e rentabilização da 

plataforma Teams, foi a expressão do sentido de oportunidade e de responsabilidade da 

Diretora do Agrupamento; 

 

• O levantamento, pelos Professores Titulares de Turma e pelos Diretores de Turma, das 

necessidades dos alunos em termos de equipamentos informáticos e acesso à Internet, 

permitiu a distribuição equilibrada dos 55 equipamentos (25 para os alunos da Escola Básica 

Estádio do Mar e 30 para os da Escola Básica Professor Óscar Lopes) cedidos pela Câmara 

Municipal de Matosinhos, imprescindíveis aos alunos que não tinham qualquer acesso. No 

entanto, é de registar que alguns Encarregados de Educação recusaram assinar o contrato de 

comodato devido à cláusula que implicava o pagamento em caso de extravio ou dano. Um 

número residual de alunos não se adaptou e preferiu usar os documentos em suporte digital. 

4.2- Monitorização do cumprimento das tarefas 

A partilha de informação entre os docentes e a Equipa Técnica permitiu a intervenção em todas as 

situações que configuravam um elevado incumprimento e concretizou-se no acompanhamento de 23 

alunos, o que se revelou determinante no apoio aos Conselho de Turma, alunos e famílias uma vez que, 

no final do ano letivo, as situações de incumprimento continuado e/ou falta de comunicação eram já muito 

residuais, como se demonstra nas tabelas de monitorização seguintes: 

 

Tabela 1- Indicadores de monitorização 

Indicadores de monitorização N.º  Ciclo  

Alunos com equipamento e que não realizam as tarefas propostas 1 2.º 

Alunos sem equipamento e que não levantam as fotocópias. ------- -------- 

Alunos sem equipamento que, tendo levantado as fotocópias, não 
entregam os trabalhos. 

3 1.º 

11 2.º 

8 3.º 

Total 23  
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N.º de Alunos em incumprimento 4 

N.º de alunos que aguardam equipamento e que não têm entregado as tarefas 4 

Total 8 

 

N.º de alunos que aguardam equipamento, mas que têm entregado tarefas   10 

N.º de casos resolvidos 5 

Total 15 
Tabelas 2 e 3 – Alunos em incumprimento (06/05/2020) 

N.º de Alunos em incumprimento 4 

N.º de alunos que aguardam equipamento e que não têm entregado as tarefas 3 

Total 7 

 

N.º de alunos que aguardam equipamento, mas que têm entregado tarefas   12 

N.º de casos resolvidos 4 

Total 16 
Tabelas 4 e 5 – Alunos em incumprimento (19/05/2020) 

 

 

 

Tabela 6  - Alunos em incumprimento (08/06/2020) 

Nota:  alunos em incumprimento foram sinalizados às entidades com competência em matéria de 

infância e juventude, nomeadamente CPCJ e EMAT. 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Alunos em cumprimento no final do ano letivo 

 

Analisados os dados, é legítimo concluir que o Plano E@D do Agrupamento decorreu como previsto. 

Sofreu pequenas adaptações  sempre que necessário, cumprindo no essencial os objetivos a que se 

propôs.  

Esta conclusão é ainda suportada pela análise dos resultados conseguidos, cumprimento das metas 

das ações estratégicas do Plano Plurianual de Melhoria, e atividades realizadas do Plano Anual de 

Atividades, que a seguir se apresentam. 

Nº de alunos sem equipamento e que não levantam as fotocópias. 
2 

Nº de alunos sem equipamento que, tendo levantado as fotocópias, não 
entregam os trabalhos. 

3 
 

Total 6 

Alunos em cumprimento 
 
Nº de alunos 

Nº de alunos sem equipamento que, tendo levantado as fotocópias 
entregaram os trabalhos. 

5 

Alunos que já receberam equipamento e que estão a realizar as 
tarefas propostas. 

12 

Total 17 
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5- SUCESSO EDUCATIVO 

5.1- Análise do impacto das Ações do Plano Plurianual de Melhoria     
 

 AÇÃO N.º 2  
  
(DES) Construir   

  
  
 
 

 
  

Resultados 
obtidos  

2019/2020  
  
  
  

   

Meta1: Diminuir 20% (do valor inicial) o número de faltas dos alunos do 8.ºB 

 
Ponto de partida 2017/18: 13,76% 
Meta 2019/20: 11,01 % 
Resultado obtido 2019/20: 10,64%  

Número de alunos e Encarregados de Educação acompanhados: 14 

 

Diminuição de 22,67% no número de faltas dos alunos do 8.ºB, superando a meta em 2,67%  
   

 

Meta2: Diminuir 15% (do valor inicial) o número de faltas dos alunos do 9.º A   

  
Ponto de partida 2017/18:10,88% 
Meta 2019/20: 9,25% 
Resultado obtido 2019/20: 8,95% 

Número de alunos e Encarregados de Educação acompanhados: 15 

 
Diminuição de 17,74% no número de faltas dos alunos do 9.ºA, superando a meta em 2,74%  

  

Meta 3: Diminuir 20% (do valor inicial) o número de faltas dos alunos do 9.º B  

 

Ponto de partida 2017/18:12,44% 

Meta 2019/20: 9,95% 
Resultado obtido 2019/20: 4,97%  

Número de alunos e Encarregados de Educação acompanhados: 17 

 

Diminuição de 60,05% no número de faltas dos alunos do 9.ºA, superando a meta em 40,05%  
  

 

Meta 4: Diminuir 22% o número de Ocorrências Disciplinares (OD) dos alunos do 8ºB  

 
Ponto de partida 2017/18: 40  
Meta 2019/20: 31  
Resultado obtido 2019/20: 10  

 
Diminuição de 75% o número de OD dos alunos acompanhados, superando a meta em 53%   



  

15 
 

  

Meta 5: Diminuir 25% o número de Ocorrências Disciplinares dos alunos do 9ºA  

 

Ponto de partida 2017/18: 52  

Meta 2019/20: 39  
Resultado obtido 2019/20: 30  

 

Diminuição de 42,31% no número de OD dos alunos acompanhados, superando a meta em 17,31%  

  

Meta 6: Diminuir 27% o número de Ocorrências Disciplinares dos alunos do 9ºB  

 
Ponto de partida 2017/18: 76  
Meta 2019/20: 55  
Resultado obtido 2019/20: 16  

 
Diminuição de 78,95% o número de OD dos alunos acompanhados, superando a meta em 51,95%  

 Tabela 8 – Resultados da ação nº2 do PPM. 

• Face ao ponto de partida em 2017/2018 verifica-se uma redução da taxa de absentismo escolar 

de 37,08% para 24,06%. 

 
 AÇÃO N.º 3  

  
LER OS NÚMEROS: raciocínio e comunicação matemática (1º Ciclo)  
  

 

  
Indicadores  

  
Taxa de sucesso dos alunos alvo de coadjuvação  

  
Resultados esperados  

2019/2020  
  

  
3º e 4º anos: 50%  

 

  
Resultados obtidos  

2019/2020  
  

  
Taxa de sucesso no 3.º Ano a Matemática:100%  
Taxa de sucesso no 4.º Ano a Matemática:100%  

 

Tabela 9 – Resultados da ação nº3 do PPM (1º Ciclo). 

 
 AÇÃO N.º 3  

  
LER OS NÚMEROS: raciocínio e comunicação matemática (2º Ciclo)  
  

 

  
Indicadores  

  
Taxa de sucesso dos alunos alvo de coadjuvação  

  
Resultados esperados  

2019/2020  
  

  
Alunos do 6ºA: 100%  (2 alunos) 

Alunos do 6ºB: 100% (2 alunos) 

 

  
Resultados obtidos  

2019/2020  
  

  
Taxa de sucesso no 6ºA: 100%  
Taxa de sucesso no 6ºB: 50%  

 

Tabela 10 – Resultados da ação nº3 do PPM (2º Ciclo). 
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AÇÃO N.º 3  

  
LER OS NÚMEROS: raciocínio e comunicação matemática (3º Ciclo) 
  

  
Indicadores  

  

Taxa de sucesso dos alunos alvo de coadjuvação  
  

  
Resultados 
esperados  
2019/2020  

  

Alunos do 8.º B- 66% (2 alunos)  

Resultados obtidos  
2019/2020  

  
Taxa de sucesso no 8ºB: 50% (1 aluno) 

Tabela 11 – Resultados da ação nº3 do PPM (3º Ciclo). 

 

  
 AÇÃO N.º 4  

  
PINTAR COM PALAVRAS: oralidade, leitura e escrita  (1º Ciclo) 
  

  
   

Indicadores  

Taxa de sucesso dos alunos alvo de coadjuvação.  
  
98,7%  

Taxa de sucesso dos alunos com “Laboratório de Texto e Oficina de Escrita”.  
  
99%  

 
Resultados 
esperados  
2019/2020 

  

  
 
Reduzir em 50% as fragilidades identificadas nas crianças e nos alunos sinalizados  

  
Resultados 

obtidos  
2019/2020  

 
Taxa de sucesso no 1.º Ano a Português: 100%  
Taxa de sucesso no 2.º Ano a Português: 100%  
Taxa de sucesso no 3.º Ano a Português: 100%  
Taxa de sucesso no 4.º Ano a Português: 97,8%  

 
Tabela 12 – Resultados da ação nº4 do PPM (1º Ciclo) 

  
 AÇÃO N.º 4  

  
PINTAR COM PALAVRAS: oralidade, leitura e escrita  (2º Ciclo) 

 

Indicadores Taxa de sucesso dos alunos alvo de coadjuvação.  
  

95,8%  

Resultados 
esperados 
2019/2020 

  

  
75% de sucesso.  

 

 
Resultados 

obtidos  
2019/2020  

 

 
Taxa de sucesso no 5ºB a Português: 100%  
Taxa de sucesso no 5º C a Português: 92,86%  
  

 

Tabela 13 – Resultados da ação nº4 do PPM (2º Ciclo) 
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 AÇÃO N.º 4  

  
PINTAR COM PALAVRAS: oralidade, leitura e escrita (3ºCiclo) 

 

Indicadores  Taxa de sucesso dos alunos alvo de coadjuvação.  100%  

 
Resultados 
esperados  
2019/2020  

 

  
 
50% de sucesso.  

 

 
Resultados 

obtidos  
2019/2020   

  
Taxa de sucesso no 9ºA a Português: 100%  
Taxa de sucesso no 9ºB a Português: 100%  
 

 

Tabela 14 – Resultados da ação nº4 do PPM (3º Ciclo) 

  
 AÇÃO N.º 5  

  
TRANSIÇÕES  

Indicadores 
  

Nº de alunos do 4.º, 5.º e 6.º ano que transitam e permanecem no 
agrupamento.  
  

  

 
Resultados 
esperados  

2019/2020  
  

 
Meta 1:  70% dos alunos (104) que transitam para o 5.º, 6.º e 7.º anos permaneçam no agrupamento.  

 
Resultados 

obtidos  
2019/2020  

  
  
  

 
No ano letivo 2019-2020 foram dinamizadas:  
- 2 sessões presenciais com o 4ºA  

- 2 sessões presenciais com o 4ºB  

- 2 sessões presenciais com o 4ºC  

- 2 sessões presenciais com o 5ºA  

- 2 sessões presenciais com o 5ºB  

- 2 sessões presenciais com o 5ºC  

- 9 sessões presenciais com o 6ºA  

- 10 sessões presenciais com o 6ºB  

Nota: (Neste momento ainda não há dados relativos aos resultados 2019/2020) 

Tabela 15 – Resultados da ação nº5 do PPM 
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5.2- Avaliação interna 
 
Apresenta-se a taxa de sucesso educativo no ano letivo 2019/2020 comparada com o ano letivo 2018/2019: 

Ano de 

escolaridade  
Taxa de sucesso 

Agrupamento 

2018/2019 

Taxa de sucesso 

Agrupamento 

2019/2020 

1.º ano  100%  100% 

2.º ano  100%  100% 

3.º ano  100%  100% 

4.º ano  100%  100% 

5.º ano  89,8%  88% 

6.º ano  91,5%  93,6% 

7.º ano  90,6%  92,8% 

8.º ano  100%  96,4% 

9.º ano  97,1%  100% 

Total  95,3% 97,7% 

Tabela 16 – Taxa de sucesso educativo 

Nota: No ano letivo 2019/2020 não se realizaram provas finais de 9º Ano, pelo que não se apresentam 

dados relativos à avaliação externa.  

• As taxas de sucesso são elevadas em todos os anos de escolaridade e consolidam a trajetória de 

melhoria verificada nos últimos anos. A leitura das atas dos Conselhos de Turma demonstra que a 

retenção no mesmo ano de escolaridade foi encarada como uma medida excecional e devidamente 

ponderada. 

 

• O apoio individualizado e de proximidade a todos os alunos com Relatório Técnico-Pedagógico, por 

parte das docentes da Educação Especial, contribuiu muito para o sucesso alcançado e para a 

manutenção da autoestima e inclusão dos alunos. 

 

• A continuidade do acompanhamento aos alunos que já beneficiavam de apoio tutorial, em 

articulação e com reporte regular aos Conselhos de Turma ajudou-os os a adaptarem-se às novas 

condições e a cumprir as tarefas. 

 

• As reuniões das Equipas Educativas para articulação, monitorização das aprendizagens e 

planificação de atividades no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular foram importantes uma 

vez que permitiram a realização de tarefas de interesse dos alunos e a promoção do sucesso. 
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6- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

Apresentam-se a seguir dados estatísticos relativos à execução do Plano Anual de Atividades: 

 Nº de atividades %  

 Atividades propostas 108 - 

 Atividades  realizadas 80 74% 

 Atividades não realizadas 28 26% 
Tabela 17 – Taxa de execução do PAA 

Estrutura Nº Atividades realizadas % 
PES 11 14 

Departamentos 26 32,5 
Biblioteca 11 14 
Projeto Eco Escolas 14 17,5 
Equipa Técnica 4 5 
Living Peace 3 4 
Escola Azul 2 2,5 

Escola Azul + Eco escolas 1 1,3 
Parcerias ( PSP, Escola Segura) 4 5 

Clubes  1 1,3 
Desporto Escolar 2 2,5 

Associação de EE + pré+1ºciclo 1 1,3 
Tabela 18 – Atividades por estrutura 

 

Grau Nº de atividades
  

% 

1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 25 31 
5 55 69 

Tabela 20 – Grau de consecução das atividades 

 

Departamentos Nº Atividades
  

% 

Pré-Escolar 2 8 

Pré-Escolar/1ºciclo 3 11,5 

1º ciclo 7 27 

Línguas 5 19 
Expressões 5 19 
Ciências Sociais e Humanas 2 8 
Matemática e Ciências 
Experimentais 

2 8 

Tabela 19 – Atividades por departamento 
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• As atividades programadas foram, na sua generalidade, cumpridas. 

 

• A passagem para o regime não presencial a partir de 16 de março afetou o normal desenrolar do 

Plano de Atividades. Ainda assim, é importante referir que foram realizadas diversas atividades 

adaptadas ao Ensino a Distância. 

 

 

• Podemos concluir que as atividades propostas para o PAA durante este ano letivo, embora em 

número menor, devido à pandemia, foram enriquecedoras e promotoras de aprendizagens 

significativas, reforçando os elos com a comunidade. 

 

7- SUGESTÕES DE MELHORIA 

A incerteza acerca da evolução da crise sanitária exige que a preparação do próximo ano letivo seja 

feita com a devida ponderação para que se encontrarem soluções que permitam a adoção imediata de 

diferentes cenários, com a máxima continuidade possível das atividades de aprendizagem. 

Recomenda-se a manutenção de todas as ações de melhoria do serviço educativo já existentes 

(Espaço+, Projetos e Clubes), complementadas com algumas sugestões, resultantes: 

- da análise dos resultados da monitorização do Plano E@D; 

- da auscultação dos representantes das diferentes estruturas do Agrupamento presentes nas 

reuniões do Conselho Pedagógico. 

7.1- Sucesso Educativo 

 
• Dinamização de ações que fomentem junto dos Encarregados de Educação e alunos a utilização 

da Plataforma Inovar para verificação remota da assiduidade e comportamento, do agendamento 

de momentos de avaliação e do cumprimento das tarefas (apenas 16,5% dos alunos acederam). 

 

• Atribuição de apoio tutorial específico a todos os alunos que não transitaram, mesmo que não 

apresentem problemas de comportamento e/ou assiduidade. 

 

• A atuação da Equipa Técnica com contacto imediato com os Encarregados de Educação, nos 

primeiros tempos (manhã e tarde), deverá manter-se no próximo ano letivo, por se ter revelado 

muito eficaz na redução das situações de falta de assiduidade e pontualidade.   
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7.2- Plano Anual de Atividades 
• Planificação das atividades ajustada à nova realidade prevendo antecipadamente, sempre que 

possível, a sua realização nos diferentes cenários, sem colocar em causa o cumprimento das 

regras sanitárias. 

 

• Articulação entre os diferentes Departamentos, Projetos e Conselhos de Turma para 

dinamização de atividades que proporcionem oportunidades de desenvolvimento do Programa 

de Mentoria e o tornem mais atrativo para os alunos intervenientes. 

7.3- Elaboração do Plano Estratégico 
  

• Atribuição de um tempo de oferta de escola à disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação para desenvolvimento das competências digitais essenciais na eventualidade da 

adoção do cenário não presencial ou misto. 

 

• Abandono da utilização da plataforma Facebook e generalização da utilização da plataforma 

Teams. Sugere-se a criação prévia das equipas/turmas/canais para facilitar o início da utilização.  

 

• Atribuição de conta de correio eletrónico para utilização pelos Encarregados de Educação do 

Pré-Escolar e 1º Ciclo, acompanhadas de pequenas sessões de esclarecimento. 

 

• Fomentar junto dos professores, com recurso a pequenas ações, práticas de cenários de 

aprendizagem baseadas em murais de partilha, laboratórios virtuais, jogos matemáticos ou de 

leitura que possam ser replicados em caso de mudança para um regime misto ou não presencial.  

 

• Manutenção do horário das turmas, com registo de assiduidade, para interação síncrona ou 

realização assíncrona de tarefas, de modo a garantir uma continuidade das rotinas e organização 

do trabalho, na eventualidade da mudança para um cenário não presencial ou misto. 

 

• Intensificar a ação da biblioteca escolar no âmbito dos recursos digitais. O blog revelou-se uma 

ferramenta útil com 196 acessos durante o mês de junho.  

 

• Alterar o regulamento de reserva e utilização da sala OpenSpace de modo a permitir deslocar os 

equipamentos para as salas de aula, se a utilização da sala for inviável devido às regras 

sanitárias. Esta sala foi requisitada 222 vezes até março e as competências digitais ali adquiridas 

pelos alunos e professores revelaram-se muito importantes no regime não presencial. Por isso, 

é um recurso valioso que deve continuar a ser explorado. 
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8- CONCLUSÕES 
 

Feito o balanço deste ano letivo, fortemente perturbado pela pandemia de COVID-19, é legítimo 

afirmar que o Agrupamento conseguiu responder rapidamente aos desafios, adaptando práticas que 

mantiveram a prestação de um serviço educativo de boa qualidade, inclusivo e de proximidade com os 

alunos e famílias.  

 

Os dados apresentados legitimam esta conclusão uma vez que, apesar das dificuldades do 

contexto, as taxas de sucesso educativo mantiveram a sua trajetória de melhoria e foram atingidas a 

generalidade das metas do Plano Plurianual de Melhoria. O Plano Anual de Atividades conseguiu 

adaptar a sua atividade de modo a continuar a ação em prol do desenvolvimento do nosso Projeto 

Educativo.  

 

O  Agrupamento tem demonstrado, ao longo dos últimos anos, resiliência, capacidade de adaptação 

e de inovação. Todos os que trabalham diariamente compreendem que o sucesso educativo dos nossos 

alunos e o seu desenvolvimento como cidadãos plenos, aptos para viverem numa sociedade em 

mudança, não se faz com soluções e metodologias estagnadas no passado.  

 

Sabendo que é sempre possível fazer melhor, a nossa comunidade escolar está, mais uma vez, 

convocada para o desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Prof. Óscar Lopes, julho de 2020 

Paulo Costa 

(Coordenador do Observatório da Qualidade) 


