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ABREVIATURAS 
 

AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família  

AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular IAVE - Instituto de Avaliação Educativa 

AMJ – Assembleia Municipal de Jovens GCDE – Gabinete Coordenador de Desporto Escolar 

APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima GIAE – Gestão Integrada de Administração Escolar 

AVD – Atividades da Vida Diária GISC – Grupo de Intervenção de Saúde Comunitária 

BE – Biblioteca Escolar HACCP – Hazard Analysis Critical Points 

BVS – Bombeiros Voluntários de Sesimbra IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

CAF – Common Assessment Framework  IPS – Instituto Politécnico de Setúbal 

CAI – Centro de Apoio à Infância IST – Instituto Superior Técnico 

CCB – Centro Cultural de Belém LP – Língua Portuguesa 

CCH – Cursos Científico-Humanísticos 

CD – Cidadã 

MACS – Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

CIF – Classificação Internacional da Funcionalidade MEC – Ministério da Educação  

CME – Conselho Municipal de Educação NAI – Núcleo de Avaliação Interna 

CMS – Câmara Municipal de Sesimbra NECA – Núcleo de Espeleologia da Costa Azul 

CNO – Centro Novas Oportunidades  

CP – Conselho Pedagógico OG – Órgão de Gestão 

CPC - Comunicação Publicitária e Criatividade PAA – Plano Anual de Atividades 

CT – Conselho de Turma PB – Professor Bibliotecário 

DC - Diretores de Curso  

DE – Desporto Escolar PAP – Prova de Aptidão Profissional 

DGE – Direção Geral de Educação PIT – Plano Individual de Transição 

DT – Diretor de Turma PTT – Plano de Trabalho de Turma 

EBC – Escola Básica do Castelo PEA – Projeto Educativo do Agrupamento 

EBS – Escola Básica de Sampaio PEI – Programa Educativo Individual 

EE – Encarregado de Educação PES – Projeto de Educação para a Saúde 

EF – Educação Física 

EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

PTE – Plano Tecnológico da Educação 

EPE – Educação Pré-escolar QI – Quadro Interativo 

EFA – Educação e Formação de Adultos RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

EPIS - Empresários Pela Inclusão Social SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

SADD – Secção de Avaliação de Desempenho Docente 

ESS – Escola Secundária de Sampaio  

ET – Educação Tecnológica  TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

FCT/UL - Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lisboa UEEA – Unidade de Ensino Estruturado 

FCT – Formação em Contexto de Trabalho UL – Universidade de Lisboa 

FIL – Feira Internacional de Lisboa UFCD – Unidades de Formação de Curta-Duração 

FQ – Física e Química  

FPA – Federação Portuguesa de Atletismo  

FPB – Federação Portuguesa de Basquetebol  

GAD – Gabinete de Apoio à Disciplina   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento pretende avaliar o grau de concretização das atividades propostas no plano 

anual de atividades (PAA), pelas diferentes estruturas do agrupamento.  

Neste documento é realizado um balanço ao nível da atividade letiva, ao nível dos serviços e ao 

nível das atividades das estruturas. 

Na atividade letiva é feita a análise e estatísticas referentes: o número de aulas lecionadas, aos 

resultados escolares face às metas determinadas, Ranking, Acesso ao Ensino Superior, Apoio ao 

Estudo – 2º Ciclo, Apoios pedagógicos acrescidos, Taxas de Abandono e Desistência, Análise do 

cumprimento de regras e disciplina, Indicadores do INFOESCOLAS e Alunos de contexto 

socioeconómico desfavorecido. 

Ao nível dos serviços é apresentado a avaliação dos refeitórios. 

Quanto às atividades das estruturas que apresentaram atividades no PAA é apresentada a 

estatística das atividades realizadas e não realizadas, quanto ao grau de concretização e quanto 

à autoavaliação realizada. 
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2. ATIVIDADE LETIVA 

2.1.  Aulas lecionadas 

2.1.1. Aulas previstas e dadas 

Apresenta-se, nas tabelas seguintes, o levantamento global do número de aulas previstas (P), 

dadas (D) e não dadas por motivos não imputáveis ao professor (ND), baseado nos dados 

recolhidos nos diferentes níveis de ensino. 

Tabela 1 – Número de aulas previstas, dadas e não dadas por motivos 

não imputáveis ao professor no ensino Pré-escolar 

Nível 

Aulas/dias 
Aulas não 
lecionadas 

Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND % 

Pré-escolar 555 528 27 24 4,9 

 

 

Tabela 2 - Número de aulas previstas, dadas e não dadas por 

motivos não imputáveis ao professor no 1º ciclo 

Ano 

Aulas/dias 
Aulas não 
lecionadas 

Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND % 

1º ano 1072 1061 11 10 1,0 

2º ano 895 882 13 13 1,5 

3º ano 1097 1062 35 28 3,2 

4º ano 895 879 16 8 1,8 

Totais 3959 3884 75 59 7,5 

 

Tabela 3 - Número de aulas previstas, dadas e não dadas por 

motivos não imputáveis ao professor no 2º ciclo 

Ano 

Aulas Aulas não 
lecionada

s 
% Previstas Dadas 

Diferença 
(P-D) 

ND 

5º 7004 6310 694 347 9,9 

6º 6767 6100 667 388 9,9 

Totais 13771 12410 1361 735 9,9 
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                                     Tabela 4 - Número de aulas previstas, dadas e não dadas por 

motivos não imputáveis ao professor no 3º ciclo 

Ano 

Aulas Aulas não 
lecionada

s 
% Previstas Dadas 

Diferenç
a (P-D) 

ND 

7º 7209 6402 807 169 11,2 

8º 7217 6217 1000 281 13,9 

9º 6466 5811 655 260 10,1 

Totais 20892 18430 2462 710 11,8 

 

                                     Tabela 5 - Número de aulas previstas, dadas e não dadas por 

motivos não imputáveis ao professor no ensino secundário 

Cursos 

Aulas Aulas não 
lecionada

s 
% Previstas Dadas 

Diferenç
a (P-D) 

ND 

CT 11420 11013 407 178 3,6 

LH 6863 6504 359 153 5,2 

Artes 2039 1813 226 55 11,1 

CSE 3417 3248 169 121 4,9 

Totais 23739 22578 1161 660 4,9 

 

                                     Tabela 6 - Número de aulas previstas, dadas e não dadas por 

motivos não imputáveis ao professor nos cursos Profissionais 

Cursos 

Aulas 
 

Aulas não 
lecionada

s 
% Previstas Dadas 

Diferenç
a (P-D) 

ND 

PC 1185 1149 36 29 3,0 

PD 3507 3552 +45 76 +1,3 

PI 3571 3495 76 104 2,1 

PM 2351 2241 110 41 4,7 

PAE 1188 1178 10 50 0,8 

PT 3525 3432 93 101 2,6 

Totais 15327 15047 280 401 1,83 

 

No curso Profissional de Desporto (PD), os valores positivos resultam do ajuste feito este ano letivo 

com objetivo de repor as aulas não lecionadas no ano transato, resultado de colocações tardias 

de professores e substituições de professores. 
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Com base nas tabelas anteriores verifica-se que a percentagem de aulas não lecionadas, em 

todos os ciclos, ficou abaixo dos 12%. Nos cursos profissionais essa percentagem apresenta o valor 

mais baixo (1,83%) e no 3º ciclo verifica-se o valor mais elevado (11,8%). 

De referir que nas aulas não lecionadas estão incluídas as que resultam do processo de 

substituição e de contratação de professores. 

 

2.1.2. Alterações nos horários dos professores 

 

A alteração de aulas nos horários dos professores foi um recurso importante, ao longo do ano 

letivo, de forma que os valores de percentagem de aulas não lecionadas apresentado no ponto 

anterior (2.1) fossem diminutos. Estas alterações foram algumas vezes por necessidade do 

professor, mas a maioria das vezes por necessidades organizacionais: visitas de estudo, realização 

de testes conjuntos, etc. A análise apresentada na tabela 6 é sustentada nos registos na 

plataforma GIAE, submetidos ao longo do ano letivo pelos professores e autorizadas pela direção. 

Este ano letivo realizou-se um total de 1326 alterações de horários. É de referir que a maioria das 

aulas de substituição ocorreram no 1º ciclo e a maioria das aulas adicionadas ocorreram nos 

cursos profissionais. Estes dois valores tão elevados estiveram relacionados com a falta de 

professores verificada ao longo deste ano letivo e com faltas de professores relacionadas com a 

pandemia. 

 

Tabela 7 - Número de aulas previstas, dadas e não dadas por 

motivos não imputáveis ao professor nos cursos Profissionais 

 Tipos de alterações  

 
Permuta - 
Docente e 
Atividade 

Permuta - 
Docente 

Substituição Mudanças Adicionadas 
Total de 

alterações 

Número de 
Alterações 36 36 231 24 999 1326 

 

2.2. Resultados Escolares e Metas 

As tabelas que se seguem permitem verificar se as metas definidas para o ano letivo 2020/2021 

foram atingidas ao nível da avaliação interna e externa, mas também no que diz respeito às taxas 

de abandono. Ainda no âmbito da consecução das metas, serão apresentados outros dados que 

permitirão compreender melhor os resultados obtidos e aferir a qualidade das aprendizagens e do 

sucesso. 
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2.2.1.  Resultados Escolares e Metas no 1ºciclo do Ensino Básico 

 

2.2.1.1. Avaliação Interna - Taxa de Transição/Aprovação  

 

Nos 1º e 4º anos de escolaridade não foi atingida a meta definida para o agrupamento. Nos 

restantes anos de escolaridade as metas foram atingidas (ver tabela 8). 

 

Tabela 8 – Taxa de Transição/Aprovação 

Ano de 
escolaridade 

Taxa de transição/aprovação (%) 
Média 

Nacional 
Meta 

definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 2020/21 

1ºAno 100 99,1 99,1 100 100 

2ºAno 98,3 100 100 95,6 99 

3ºAno 100 100 100 97,8 100 

4ºAno 100 100 96,8 97,9 100 

 

 

 

 

2.2.1.2. Avaliação Interna – por disciplina  

Segue-se a apresentação da percentagem de sucesso e de insucesso nos vários anos de 

escolaridade por disciplinas obtida durante o presente ano letivo. 

 

Tabela 9 - Sucesso (%) por Ano e por Disciplina no 1º ciclo 

 Sucesso (%) 

Disciplina 1º ano 2º ano 3ºano 4ºano 

Português 98 100 100 97 

Matemática 98 99,1 99 95 

Estudo do Meio 100 100 100 98 

Ed. Artística 100 100 100 100 

Ed. Física  100 100 100 99 

Oferta Complementar 99 100 100 100 

Apoio ao Estudo 98 100 100 99 

 

Em todos os anos de escolaridade e nas várias disciplinas o sucesso obtido é muito elevado 

(superior a 95%). 
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 Sucesso por ano de escolaridade em Português e Matemática nos últimos 4 anos 

                 Tabela 10 – Sucesso nas disciplinas de Português e Matemática (%) 
 

  Sucesso (%) 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1º Ano 
Português 91,00 99,00 98,25 98,0 

Matemática 97,71 99,0 100,0 98,0 

2º Ano 
Português 85,13 95,80 100,0 100,0 

Matemática 87,50 98,32 100,0 99,10 

3º Ano 
Português 100,0 100,0 97,50 100,0 

Matemática 100,0 100,0 100,0 99,0 

4º Ano 
Português 100,0 100,0 100,0 97,0 

Matemática 98,57 99,0 100,0 95,0 

 

 

Em todos os anos de escolaridade, as taxas de sucesso em Português e Matemática situam-se 

acima dos 90% exceto no 2ªano em 2017-18. 

No último ano registou-se no 1º e 4º ano um ligeiro decréscimo em ambas as disciplinas 

relativamente ao ano anterior, mas os valores são muito próximos dos obtidos no ano anterior. No 

2º e 3º anos houve uma descida pouco significativa a Matemática comparativamente ao ano 

anterior e uma subida de 2,5% a Português, no 3º ano.   

 

2.2.2. Resultados Escolares e Metas no 2ºciclo do Ensino Básico 

 

2.2.2.1. Avaliação Interna - Taxa de Transição/Aprovação 

No 5ºano, a meta definida para o agrupamento foi atingida, mas no 6º ano o mesmo não se 

verificou (ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores). No 2º ciclo a média alcançada foi 

superior à média nacional. 

 

               Tabela 11 – Taxa de Transição/Aprovação (%) 

Ano de escolaridade 

Taxa de transição/aprovação (%) 
Média 

Nacional 
Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 2020/21 

5º Ano 100 100 100 96,6 100 

6º Ano 100 100 98,8 96,4 100 
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2.2.2.2. Avaliação Interna – por disciplina  

Para além da taxa de transição e com o objetivo de determinar a qualidade do sucesso, foram 

recolhidos dados que nos permitem analisar as condições (nº de níveis negativos) em que os 

alunos transitam de ano. De entre os alunos que transitaram, 85,5% fizeram-no sem níveis 

negativos. 

                           Tabela 12 – Taxa de Sucesso por Disciplina (%) 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina (%) Meta definida  

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

5ºAno 

PTG 98,1 100 98,6 96,7 

ING 95,6 96,8 93 95,3 

HGP 91,1 97,4 99,3 95,4 

MAT 92,4 94,2 92,2 90,9 

CN 95,6 98,7 97,2 98,9 

EV 100 99,4 100 100 

ET 99,4 100 100 100 

EM 100 100 100 100 

EF 100 100 100 99,9 

CD 100 100 97,9 100 

TIC 99,4 99,4 99,3 100 

Na maioria das disciplinas, as metas foram atingidas e, nas restantes, a percentagem de sucesso 

ficou muito próxima daquela que foi definida para o Agrupamento. 

                         Tabela 13 – Taxa de Sucesso por Disciplina (%) - 6º Ano 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina (%) Meta definida  

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

6ºAno 

PTG 92,5 97,6 97,5 94,9 

ING 88,4 97,6 94,4 90,1 

HGP 97,3 93,3 96,9 94,5 

MAT 89,8 95,1 93,1 94,4 

CN 97,3 96,3 96,3 97,3 

EV 100 100 100 100 

ET 100 100 99,4 99,9 

EM 100 100 99,4 100 

EF 99 99,4 100 100 

CD   100 98,8 100 

TIC   98,8 100 99,8 

Na maioria das disciplinas, as metas foram atingidas e, nas restantes, a percentagem de sucesso 

ficou muito próxima daquela que foi definida para o Agrupamento. 
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2.2.3. Resultados Escolares e Metas no 3ºciclo do Ensino Básico 

2.2.3.1. Avaliação interna – Taxas de Transição/Aprovação 

                 Tabela 14 – Taxa de Transição/Aprovação (%) – 7º, 8º e 9º anos 

Ano de escolaridade 

Taxa de transição/aprovação (%) 
Média 

Nacional 
Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 2020/21 

7ºAno 91,5 98,2 92,3 94,2 96,4 

8ºAno 100 99,3 100 95,8 98 

9ºAno 96,3 99,4 98,6 97 97,6 

Em todos os anos de escolaridade, superámos a meta definida para o Agrupamento e a meta 

nacional exceto no 7º ano.  

2.2.3.2. Avaliação Interna por Disciplina 

Nas tabelas seguintes estão apresentadas as metas de classificação interna (% de positivas) por 

disciplina/ano assim como os resultados obtidos. 

                   Tabela 15 – Taxa de Sucesso por Disciplina e por ano (%) - 7º Ano 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

7ºAno 

PTG 94,2 95,1 90,3 94,3 

ING 81,3 90,2 82,3 86,9 

FRC 91,3 99 97,1 94,5 

ESP 87,2 98,5 95,1 96,2 

MAT 74,8 89,6 90,9 80,8 

FQ 87,8 86,6 93,9 90,5 

CN 93,5 93,9 92,1 95,6 

HST 89,2 90,2 91,5 91,9 

GGF 84,2 98,2 93,3 93,7 

EV 95,7 99,4 90,4 98,6 

TIC 99,3 97,5 98,8 99,7 

ET 98,6 100 97,6 100 

EF 98,6 98,8 98,8 99,9 

CD 95,7 98,2 98,8 97,9 

Na maioria das disciplinas as metas definidas para o Agrupamento não foram atingidas, mas a 

percentagem de sucesso é muito elevada (superior a 80%).  Em Matemática, a percentagem de 

sucesso foi muito superior à que foi definida para o Agrupamento. 
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                            Tabela 16 – Taxa de Sucesso por Disciplina e por ano (%) - 8ºAno 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina (%) 

Meta 
definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

8ºAno 

PTG 97,2 99,2 95,7 96,9 

ING 97,3 87,9 99,4 91,9 

FRC 95,4 93,5 96 91,4 

ESP 96,4 100, 100 99,8 

MAT 60,4 85,6 91,4 70,9 

FQ 95,8 93,9 96,9 90,2 

CN 93,9 99,2 100 96,4 

HST 97,9 100 93,8 96,8 

GGF 92,5 99,2 97,5 91,7 

CD   100 100 100 

EV 100 97 95,7 98,8 

TIC 98,6 100 100 100 

ET 100 100 99,4 100 

EF 100 100 98,8 100 

 

Na maioria das disciplinas as metas foram atingidas e, nas restantes, a percentagem de sucesso 

ficou muito próxima daquela que foi definida para o Agrupamento. Em Matemática, a 

percentagem de sucesso foi muito superior à que foi definida para o Agrupamento. 

                         Tabela 17 – Taxa de Sucesso por Disciplina e por ano (%)- 9º Ano 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

9ºAno 

PTG 91,6 97,6 99,3 91,4 

ING 95 100 99,3  95,4 

FRC 91,8 91,4 95,8 82,9 

ESP 89,1 100 100 97,4 

MAT 52,9 80,2 88,7   68,9 

FQ 92,4 95,2 86,5  95,2 

CN 96,7 96,5 95,7          98,7 

HST 90,8 97 98,6 93,5 

GGF 98,3 95,9   100 98,3 

CD     98,6  

EV 99,2 95,3 96,5 98,4 

EF 98,3 100 100 100 

TIC     97,9   

ET     100   
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No 9º ano as metas foram atingidas na maioria das disciplinas. Em Matemática e Francês, as 

percentagens de sucesso foram muito superiores às que foram definidas para o Agrupamento. 

 

2.2.4. Resultados Escolares e Metas dos Cursos Científicos ou Humanísticos do 

Ensino Secundário 

 

2.2.4.1. Avaliação interna – taxas de transição 

                 Tabela 18 – Taxas de Transição/Aprovação do Ensino Secundário (%) – 10º, 11º e 12º Anos 

Ano de escolaridade 

Taxa de transição/aprovação (%) 
Média 

Nacional 
Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 2020/21 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 91,5 88 93,5 89,7 90,8 

11ºAno 88,5 96,3 98,2 96,9 96,8 

12º Ano 67,1 74,6 83,3 85,8 80,9 

Nos 10º e 11º anos, a percentagem de alunos que transitaram é superior à média nacional, ao 

contrário do 12º ano. As metas definidas pelo Agrupamento foram atingidas em todos os anos de 

escolaridade.  

 

De seguida, analisaremos mais detalhadamente, os resultados por ano de escolaridade. 

 

Podemos observar que a turma C é a que apresenta maior número de alunos que não transitaram 

(13,8%). 

De entre os alunos que transitaram, 87,5% progrediram a todas as disciplinas (mesmo que com 

algumas classificações negativas). Esta taxa é inferior à do ano anterior.   
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De entre os alunos que transitaram 69,9% fizeram-no sem nenhuma classificação inferior a 10. Este 

valor é inferior ao do ano letivo anterior (76,6%). 

No 10º ano, não há nenhuma disciplina com uma taxa de progressão inferior a 80%. 

Como não se deve avaliar a taxa de sucesso sem ter em conta a percentagem de anulação de 

matrícula e/ou exclusão por excesso de faltas, apresenta-se um gráfico com estas percentagens.  

A disciplina em que mais alunos anularam a matrícula foi História. 
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No gráfico seguinte pode observar-se a taxa de transição no 11º ano, por ano e turma.  

 
A análise por turma permite-nos concluir que que não há grandes discrepâncias entre as turmas. 

 

 

 

De entre os alunos que transitaram, 92,7% progrediram e/ou aprovaram em todas as disciplinas (a 

percentagem de alunos que progrediram a todas as disciplinas é superior às dos anos anteriores). 

De entre os alunos que transitaram, 83,6% fizeram-no sem nenhuma classificação inferior a 10. 

 

No 11º ano, a disciplina com taxa de progressão mais baixa foi História com 87,8%. 

Como não se deve avaliar a taxa de sucesso sem ter em conta a percentagem de anulação de 

matrícula e exclusão por excesso de faltas, apresenta-se um gráfico com estas percentagens.  
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Biologia e Geologia e Matemática A foram as disciplinas em que mais alunos anularam a 

matrícula.  

 

No 12º ano, a taxa de conclusão (83,2%) é inferior à nacional (85,8%). No entanto, a meta definida 

pelo Agrupamento foi atingida (80,9%).  

 

Como não se deve avaliar a taxa de sucesso sem ter em conta a percentagem de anulação de 

matrícula e exclusão por excesso de faltas, apresenta-se um gráfico com estas percentagens.  
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2.2.4.2. Avaliação Interna por Disciplina 

         Tabela 19 – Taxa de Sucesso por Disciplina do 10º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos (%) 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

10º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 82,1 81,3 91,9 80,9 

ING 96,2 94,1 98 96 

ESPini 98,3 93,7 95,2 98,3 

FIL 96,9 89,4 82,7 89,7 

EF 100 97,2 100 100 

MAT A 72,9 87,8 88 77 

HST A 74,6 75,9 84 74,2 

DES A 100 100 100 100 

BG 99 97,3 91 96,1 

FQ A 78,6 88,2 59 82,4 

GDS A 67,9 83,3 83,8 82,8 

ECN  100 100 100 95,1 

GGF 98,2 84,1 98,6 91,6 

ESP esp 96 100 96,6 99,7 

HCA 
100 80 90,9 94,3 

MACS 83,3 100 90,2 84,3 

 

No 10º ano, as metas foram atingidas na maioria das disciplinas. Em FQA a meta ficou bastante 

aquém da definida. Em História, Matemática e Português, as percentagens de sucesso foram 

muito superiores à que foi definida para o Agrupamento. 

         Tabela 20 - Taxa de Sucesso por Disciplina do 11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos (%) 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina 

Meta 
definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos  

PTG 87,7 89,6 91,6 87,8 

ING 96,3 95,3 97,3 97,5 

ESPinic 100 100 100 100 

FIL 92,5 97,8 88,8 94,3 

EF 100 100 100 100 

MAT A 77,7 81,5 85,7 79,8 

HST A 81,5 95,9 79,6 90,1 

DES A 100 100 100 100 

BG 94,6 95,6 100 95,8 

FQ A 90,9 92,1 92,8 90,5 
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GDS A 82,9 95,7 100 87,2 

ECN  71,4 100 100 84,8 

GGF 83,6 100 98,4 92,1 

ESP esp 92,6 100 89,5 94,8 

HCA 92,3 100 100 95,7 

MACS 64,7 100 100 80,9 

MAT B 66,7   97,4 74,4 

 

No 11º ano, as metas foram atingidas na maioria das disciplinas.  Em História A, a meta ficou 

bastante aquém da definida. Em GDS A, Economia e MACS, as percentagens de sucesso foram 

muito superiores às que foram definidas para o Agrupamento. 

 

  

          Tabela 21 - Taxa de Sucesso por Disciplina do 11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos (%) 

DISCIPLINA

S 

Taxa de Sucesso por Disciplina 
Meta 

definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

12º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 84 96,8 100 91,2 

EF 98,1 100 100 99,8 

MAT A 80,6 78,9 93,3 73,9 

HST A 89,4 97,9 97,9 92 

DES A 100 100 100 100 

BIO 97,8 100 100 100 

FIS 100 100 100 100 

APL 100 100 100 100 

PSI 95,7 89,1 100 95,9 

SOC 100 100 100 100 

GGF C 97,8 90,5 100 97,1 

OAR 100 100 100 100 

MTM 95 100 100 99 

QUI 100 100 100 
100 

ING 
  95,7 

100 
96,7 

 

No 12º ano, as metas foram atingidas em todas as disciplinas. Em Matemática, a percentagem de 

sucesso foi muito superior à que foi definida para o Agrupamento. 
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2.2.4.3. Avaliação Externa 

 

RESULTADOS DOS EXAMEs NACIONAIS E NA ESS NOS ÚLTIMOS 2 ANOS 

                                        Tabela 22 – Resultados dos Exames Nacionais ( últimos 2 Anos) 

 2018/2019 2019/2020* 2020/2021* 

 Nac. ESS NºAl. Nac. ESS NºAl Nac ESS NºAl. 

BG 10,7 10,2 51 14,0 14,0 110  12,0 10,9 90 

Desenho  13,8 14,2 17 14,7 16,2 14  13,8 14,1 14 

Economia  12,0 11,2 11 12,6 12,2  17 12,2 11,9 16 

Espanhol 13,6 13,2 11 16,0 16,7  4 13,5 11,9 2 

Filosofia 9,8 9,9 30 13,0 14,3  14 12,2 9,7 22 

FQ A 10,0 8,0 70 13,2 12,1 82 9,8 8,8 79 

GDS A 13,5 10,2 28 11,2 11,8 25 12,4 8,6 14 

Geografia  10,3 9,0 45 13,6 12,5 42 10,7 10,1 23 

HCA 11,9 14,2 11 13,9 15,0 9 12,6 12,7 10 

História A 10,4 9,7 46 13,4 12,7 27 12,9 12,6 23 

MACS 11,0 11,0 25 15,0 15,8 19 10,7 9,0 20 

Matem. A 9 10,7 101 9,5 8,1 92 10,6 8,9 97 

Matem. B 14,6 13,6 6 13,3 12,5 11 10,1 10,1 6 

Português 11,8 11,5 155 12,0 10,2 95 12,0 11,0 105 

Ao contrário dos anos anteriores, em 2019/2020* e 2020/21*, os exames foram usados para acesso 

à universidade ou aprovação da disciplina. Neste ano letivo também foi possível aos alunos 

realizarem melhoria da classificação final da disciplina.  

Todas estas situações contribuíram para o cálculo das médias apresentadas. 

 
                          Tabela 23 – Resultados finais e Metas definidas por Disciplina no 11º e 12º anos 

Disciplinas Avaliação Externa Meta definida 

  2018/19 2019/20* 2020/21* 2020/21* 

11º Ano do Ensino Secundário 

FIL 0,1 0,4 -2,5  MN 

BG -0,5 0,0  -1,1 MN 

FQ  -2,0 -1,1  -1,0 MN 

GDS -3,3 0,6  -3,8 MN 

ECN -0,8 -0,4  -0,3 MN 

GGF -1,3 -1,1  -0,6 MN 

ESP -0,4 0,7  -1,6 MN 

MACS 0,0 -1,4  -1,7 MN 

HCA 2,3 1,1  0,1 MN 



 21 

MAT B -1,0 -1,8  0 MN 

12º Ano do Ensino Secundário 

Português -0,2 -0,5  -1,0 MN 

Matemática A 0,3 -0,8  -1,7 MN 

História A 0,1 -0,7  -0,3 MN 

Desenho A 0,2 1,5  0,3 MN 

Nos exames nacionais do ensino secundário, apenas foram atingidas as metas a HCA, Desenho e 

Matemática B com um número de provas inferior a 15. 

 

2.2.5. Resultados Escolares e Metas dos Cursos Profissionais do Ensino 

Secundário 

 

2.2.5.1. Avaliação interna – Taxas de Transição/Aprovação 

 

              Tabela 24 – Taxa de transição/Aprovação para o Ensino Secundário – 10º, 11º e 12º Anos (%) 

Ano de escolaridade 

Taxa de transição/aprovação (%) 
Média 

Nacional 
Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 2020/21 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 91 94 
88,8 98,1 98,7 

11ºAno 97 92,9 
96,4 98,5  99,2 

12º Ano 66 100 
92,9 69,5  74 

As metas definidas para a escola foram atingidas apenas no 12ºano ficando o 10º ano bastante 

aquém do valor pretendido. 

As metas alcançadas foram inferiores à média nacional e no caso do 12º ano, a taxa de 

conclusão é bastante superior à nacional. 

 

2.2.5.2. Avaliação Interna por Disciplina 

    Tabela 25 – Taxa de Módulos realizados nos Cursos Profissionais por Ano de Escolaridade e Metas definidas (%) 

DISCIPLINAS 
COMUNS 

Taxa de Módulos Realizados (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

10º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 86,6 80,5 94,6 87,6 

ING 96 87,7 97,1 95 

AI 94,2 89,8 96,3 94,4 

EF 93,6 97,2 91,9 97,7 
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TIC 97,7 93,1 95,9 97,3 

11º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 92,1 95,9 96,1 93,3 

ING 95,7 94,1 97,4 92,9 

AI 93,8 94,1 94,8 94,9 

EF 96,2 95,7 90,1 94,1 

12º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 95 92,50 99,3 92,5 

ING 97,3 95,60 99,3 95,6 

AI 96,1 92,80 10 92,7 

EF 94,5 98,70 99,3 95,5 

 

No 10º ano, as metas não foram atingidas na maioria das disciplinas da formação geral, ao 

contrário do 12º ano. No 11º ano as metas foram atingidas a 50% das disciplinas.  

 

Tabela 26  – Taxa de Módulos realizados nos Cursos Profissionais por Ano/ Curso e Metas definidas (%) 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

10º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC   97,2 97,1 98 

HCA   83,2 91,5 80,1 

CPC   99 82,6 99,2 

MKT   98,3 91,3 98,5 

TCRP   100 82,6 100 

CGAV   100 89,4 100 

11º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

MAT 100   85,7  

PSI e SOC 100   85,7  

HCA 63   85,7  

CPC 100   71,4  

MKT 100   100  

TCRP 100   81,0  

CGAV 93,8   100  

12º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 88,2 96,6    

HCA 94,1 82,8    

CPC 100 89,7    

MKT 100 94,7    

TCRP 94,1 96,7    

CGAV 98,8 93,8    

No Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade, no 10º ano, apenas foi atingida a meta em 

HCA.  
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Tabela 27  – Taxa de Módulos realizados nos Cursos Profissionais por Ano/ Curso e Metas definidas (%) 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

10º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 85,4 94,2 89,6 91,5 

FQ 76,6 100 93,5 91,9 

RC 88,9 95,5 89,7 91,4 

SO 89,8 98,2 94,9 89,6 

PGR 78,9 93,2 88,5 82,4 

11º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 82,3 80,4 88,7 84,4 

FQ 91,1 85,3 94,2 81,6 

RC 96,3 77,8 83 78,1 

SO 90,6 95,8 86,8 86,7 

AC 79,2 100 87,7 90,6 

PGR 82,1 86,4 88,6 83,2 

12º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 97,1 79,6 73,3 88,8 

FQ 100 82,6 96,9 89 

RC 90,9 64,7 94,7 80,2 

AC 78,6 83,3 81,8 82,2 

PGR 93,2 72,2 96,4 84 

 

No Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos, as metas foram atingidas em 

quase todas as disciplinas. Matemática no 12º ano ficou aquém da meta definida pelo 

agrupamento. 

 

 

Tabela 28  – Taxa de Módulos realizados nos Cursos Profissionais por Ano/ Curso e Metas definidas (%) 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

10º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 98,3 100 91,5 100 

HCA 100 84,6 96,9 95,9 

ESP 100 96,2 100 99,7 

IAT 96,9 90,8 99,2 96,9 

TCAT 98,3 92,3 97,2 97,9 

OTET 100 96,2 99 99,7 
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11º Ano do Curso Profissional de Turismo 

MAT 100 93,5 96,7 98,8 

GGF 97,8 90,6 100 90,6 

HCA 95,7 91,3 100 84,8 

ESP 97,9 93,8 100 94,4 

IAT 100 89,4 100 93,7 

TCAT 100 82,4 90 87,7 

OTET 100 92,3 100 94,0 

12º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 88,1 100 91,2 96,3 

HCA 94,6 100 100 95,7 

ESP 90,5 100 95,7 97,8 

IAT 89,3 10 97,9 96,9 

TCAT 85,7 100 100 96,2 

OTET 90,5 100 97,8 97,8 

 

No Curso Profissional de Turismo, as metas definidas pelo agrupamento foram atingidas na maioria 

das disciplinas em todos os anos de escolaridade. 

 

Tabela 29  – Taxa de Módulos realizados nos Cursos Profissionais por Ano/ Curso e Metas definidas (%) 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

10º Ano do Curso Profissional de Desporto 

MAT 89,9 92,2 98,5 91,8 

PSI 100,0 97,7 98,9 99,9 

DGR 100,0 97,7 97,8 100 

MCL 100,0 100,0 98,5 100 

MID 98,9 100,0 96,7 100 

ALZ 100,0 97,7 95,7 100 

11º Ano do Curso Profissional de Desporto 

MAT 88,0 96,7 98,8 93,4 

EM 98,9 100 100 100 

DGR 100,0 100 100 100 

MCL 100,0 100 98,4 100 

MID 100,0 100 96,8 100 

ALZ 100,0 100 99 100 

12º Ano do Curso Profissional de Desporto 

EM   100 100 100 

DGR   100 100 100 

MCL   100 100 100 

MID   100 100 100 

ALZ   98,8 96,8 99,8 

QCN     97,2   
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No Curso Profissional de Desporto, no 10º ano a meta foi atingida em Matemática. No 11º ano 

a meta foi atingida em 50% das disciplinas e no 12º ano, a taxa de realização dos módulos foi 

100% exceto em ALZ e QCN. 

 

 

Tabela 30  – Taxa de Módulos realizados nos Cursos Profissionais por Ano/ Curso e Metas definidas (%) 

DISCIPLINAS 
taxa de módulos realizada (%) Meta definida 

2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 

10º Ano do Curso Profissional de Auxiliar Ação Educativa 

PSI   95 100 96 

SCL   95 92,9 96 

DI   92 87,5 93,9 

SRI   96,3 93,3 97,3 

PPIE   96,4 93,8 97,4 

EA   100 100 100 

11º Ano do Curso Profissional de Auxiliar Ação Educativa 

MAT     100  

PSI     100  

SOC     100  

DI     100  

SRI     98,4  

PPIE     100  

EA     100  

 

No curso Profissional de Auxiliar de Ação Educativa, apenas nas disciplinas de EA e PSI as 

metas definidas foram atingidas. 

 

 

2.2.6.  Aproveitamento dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão 

 

De acordo com o DL 54/2018, os alunos podem beneficiar de três níveis de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão. Num primeiro nível consideram-se as medidas universais. Referem-se a práticas ou serviços disponibilizados 

com o objetivo de promover a aprendizagem e o sucesso de todos os alunos. Não serão, por isso, analisadas neste 

capítulo.  

Num segundo nível, consideram-se as medidas seletivas e incluem práticas ou serviços dirigidos a alunos em situação 

de risco acrescido de insucesso escolar ou que evidenciam necessidades de suporte complementar. A sua aplicação 

não compromete as aprendizagens essenciais nem as competências previstas no perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória. 

No terceiro nível, consideram-se medidas adicionais e referem-se a intervenções mais frequentes e intensivas, 

desenhadas à medida das necessidades e potencialidades de cada aluno. 
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2.2.6.1. Taxas globais de sucesso entre alunos com medidas seletivas e adicionais 

Tabela 31 – Taxas Globais de Alunos com Medidas Seletivas e adicionais 

 Pré 1º Ciclo 2º Ciclo 
3º Ciclo  

(regular) 
PIEF Secund. Profiss. Total 

Total 5 42 28 35 3 11 37 161 

Medidas 
adicionais 

0 4 6 3 0 0 10 23 

Medidas seletivas 5 38 22 32 3 11 27 138 

Insucesso 0 5 0 0 0 0 7 12 

Sucesso 
(%) 

-- 88,1% 100,0% 
100,0% 100,0% 

100,0% 81,1% 92,5% 
100,0% 

 

 

(1) Para os alunos dos cursos profissionais, foi considerado insucesso quando os alunos não transitaram.  

 

 

Os resultados escolares dos alunos do Agrupamento que beneficiam de medidas seletivas 

e adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão ao abrigo do DL 54/2018 foram de 

uma forma geral muito positivos (92,5%). No 2º e 3º Ciclos do ensino básico e nos Cursos 

Científico-Humanísticos o sucesso foi total. No 1º Ciclo verificou-se uma taxa de sucesso de 

88%, ficaram retidos 5 alunos. No ensino profissional  sobretudo devido a situações de 

absentismo. retido por faltas. As taxas de sucesso foram mais baixas no Ensino Secundário 

(73,3% nos Cursos Científico-humanísticos e 86,4% nos cursos profissionais). 

 

Comparação entre as taxas de sucesso / insucesso de 2016/2017 e 2020/2021 
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Relativamente aos 4 anos letivos anteriores verifica-se que o resultado global do sucesso 

tem-se mantido com ligeiras oscilações. Este ano letivo o sucesso apenas diminuiu no 1º 

Ciclo e no Ensino Profissional.  

 

2.2.6.2. Qualidade do sucesso dos alunos com MEDIDAS SELETIVAS - 1º Ciclo 

 

Considerando as classificações obtidas pelos alunos do 1º Ciclo nas diversas áreas disciplinares 

podemos verificar que predominaram as classificações de suficiente (114) e bom (110), seguidas 

de muito bom (25).  

 

2.2.6.3. Qualidade do sucesso dos alunos com MEDIDAS SELETIVAS - 2º Ciclo 

 
 

 

Considerando as avaliações em todas as disciplinas, no 2º ciclo predomina claramente o nível 3 

(149). Registaram-se 78 classificações de nível 4 e os níveis 2 e 5 foram quase inexistentes. 
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2.2.6.4. Qualidade do sucesso dos alunos com MEDIDAS SELETIVAS - 3º Ciclo 

 

 
 

No 3º ciclo predominam as classificações de nível 3 (313). Registaram-se ainda 75 classificações 

de nível 4, 18 de nível 2 e 10 de nível 5. De uma forma geral os resultados foram satisfatórios. A 

disciplina em que se verificou maior insucesso foi inglês, seguida de ciências naturais, matemática 

e educação visual. 

 

 

2.2.6.5. Qualidade do sucesso dos alunos com MEDIDAS SELETIVAS – Secundário 

Tabela 32 – Qualidade do Sucesso dos alunos do Ensino secundário com Medidas Seletivas 

 
Nº total de 

alunos 

Nº de 

alunos c/ 

sucesso 

% de 

sucesso 

Cursos Científico-Humanísticos 11 11 100 

Cursos Profissionais 27 20 81 

 

No total são 38 alunos que frequentam o Ensino Secundário do Agrupamento e beneficiam de 

medidas seletivas.  

Este ano letivo o sucesso é total entre os alunos que frequentam os cursos científico-humanísticos. 

Verificou-se um aumento do insucesso entre os alunos dos cursos profissionais que está 

relacionado com as dificuldades que estes alunos sentiram durante os períodos de ensino à 

distância. 

 

Cursos científico-humanísticos 
 

Há 11 alunos com medidas seletivas a frequentar o ensino secundário regular e todos conseguiram 

ficar aprovados ou transitar de ano. 
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Cursos profissionais 

 
Tabela 33 – Alunos com módulos em Atraso 

 

Módulos em atraso 0 1 3 5 7 8 9 10 11 >23 d) 

Nº de alunos 11 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1 

 

 
 

 

Frequentam cursos profissionais 27 alunos que beneficiam de medidas seletivas e mais 10 alunos 

que beneficiam também de medidas adicionais. Estes 10 alunos não foram considerados no 

gráfico anterior porque não estão sujeitos aos mesmos critérios de avaliação.  Dos 27 alunos com 

medidas seletivas sete encontram-se em situação de insucesso escolar e não transitaram ao ano 

letivo seguinte ou não concluíram o curso.  

 

 

2.2.6.6. Alunos que beneficiam de medidas adicionais (PEI) 

 

Há dezoito alunos que beneficiam de medidas adicionais distribuídos de acordo com o quadro 

em baixo: 

Tabela 34 – Alunos com CEI 

 Pré 1º Ciclo 2º Ciclo 3ºCiclo Secund. Profiss. Total 

Alunos com CEI 0 4 6 3 0 10 23 

 

Resultados dos alunos com medidas adicionais - 1º ciclo  
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Os quatro alunos conseguiram cumprir de forma satisfatória os objetivos definidos em cada uma 

das atividades constantes nos respetivos programas educativos individuais. 

 

Resultados dos alunos com medidas adicionais - 2º /3º Ciclo Unidade da EB Castelo 
 

 
 

Nove alunos, beneficiam de medidas adicionais e são apoiados na Unidade da EB Castelo (6 

alunos do 5º ano, 2 do 7º ano e 1 do 8º ano). Obtiveram resultados bastante positivos. 

Predominaram os níveis 3 e 4. Registaram-se 3 classificações de nível 5 e não se registaram níveis 

negativos.  
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Resultados dos alunos com medidas adicionais - 9º ciclo e Ensino Secundário  

 

 

 

Frequentam a Unidade Especializada da Escola Secundária 10 alunos que beneficiam de medidas 

adicionais. Frequentam disciplinas e atividades muito diversificadas e obtiveram resultados 

escolares muito satisfatórios, predominando as classificações entre 14 e 17 valores. 

 

2.2.6.7. Reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão 

 

A manutenção de taxas de sucesso acima dos 90% poderá ser justificada por um conjunto de 

fatores, dos quais se destacam os seguintes: 

- Encaminhamento dos jovens com Necessidades educativas específicas para os Cursos  

Profissionais  que, não sendo, por vezes, a resposta ideal corresponde a um percurso mais 

adequado do que o ensino secundário dos cursos gerais; 

- A oferta de percursos curriculares diferenciados (PCA, Curso Vocacional e PIEF);  

- O apoio em sala de aula dos Docentes de Educação Especial, Assistentes Operacionais e 

Técnicos; 

- A coadjuvância em determinadas disciplinas; 

- A progressiva consciencialização por parte dos docentes da necessidade de se operacionalizar 

um ensino diferenciado e flexível em sala de aula, garantindo a aplicação efetiva das medidas 

de apoio à aprendizagem e à inclusão (MSAI); 

- A permanente monitorização/avaliação da aplicação das MSAI; 
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- A articulação constante das equipas de intervenção, por forma a otimizar-se os recursos 

mobilizados. 

- O bom funcionamento do Centro de Apoio à aprendizagem, nomeadamente das Salas de 

ensino estruturado e dos projetos de promoção da capacitação; a atribuição de apoios 

pedagógicos acrescidos (nos 2º e 3º ciclos) dirigidos, exclusivamente aos alunos com 

Necessidades educativas específicas, para reforço das aprendizagens curriculares e para 

superação das suas dificuldades. 

 

2.2.6.8. Estratégias a adotar 

 

Para se conseguir manter, no próximo ano, esta taxa de sucesso dos alunos com NEE há que 

considerar e precaver um conjunto de situações: 

1º Necessidade de aumentar a carga horária dos apoios terapêuticos, concretamente Terapia da 

Fala, Psicologia e Terapia Ocupacional; 

2º Aplicação com rigor das medidas de apoio à aprendizagem previstas e consideradas 

necessárias para a promoção da participação dos alunos; 

3º Monitorização para reajuste e reformulação das medidas educativas e das estratégias 

pedagógicas, por forma a potenciar a aprendizagem e o sucesso educativo dos alunos. 

4º A intervenção dos docentes de educação especial em contexto de aula necessita de ser 

revista, por forma a corresponder ao seu objetivo inclusivo e complementar. No entanto esta 

intervenção depende também da mudança das práticas pedagógicas. 

5º Falta de oferta de outros percursos curriculares, nomeadamente no ensino secundário, para 

responder às necessidades educativas de alguns dos alunos com NEE; 

6º Falta de respostas que permitam a concretização dos encaminhamentos dos alunos que 

terminam a escolaridade. 
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2.3. Ranking  

Dada a publicação tardia dos dados, o ranking em análise refere-se ao ano 19/20. 

De acordo com o gráfico, o agrupamento obteve os piores resultados desde 2006. 

 

A análise que a seguir se apresenta seguinte considera dois tipos de ranking: ranking geral e 

ranking de superação onde o primeiro tem por base uma ordenação de acordo com as notas de 

exames enquanto que o segundo ordena as escolas das que mais superam das que ficam aquém 

do valor que seria esperado tendo em conta o contexto socioeconómico dos alunos. 

 

2.3.1. Ensino Secundário – Ranking Geral Nacional, Distrital e por Concelho 

 A escola posicionou-se a nível nacional na posição 400 (em 640 escolas). 

Ao nível do distrito, ficou na posição 16 (em 38 escolas) e na 1ª (em 2 escolas) ao nível do 

concelho. 

 

Tabela 35 - 11º e 12º ANOS – Ranking Geral Nacional por disciplina 

DISCIPLINA Média Nº de provas Nº de ordem Total Escolas Percentil 

Filosofia 14,48 12 130 395 67 

Biologia e Geologia 14,02 110 269 564 52 

Economia A 12,48 17 196 397 51 
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Português 11,55 92 393 573 31 

História 12,87 23 289 413 30 

Matemática A 12,53 91 397 554 28 

Física e Química 12,33 80 418 557 25 

Geografia A 12,57 40 390 496 21 

 

O percentil indica a percentagem de escolas que tiveram média inferior à do Agrupamento. 

Assim, Filosofia, BG e Economia foram as disciplinas que ficaram na primeira metade da tabela, 

uma vez que têm mais de 50% das escolas com médias inferiores às suas. 

Não foram disponibilizados os dados relativos a MACS, GDA, Desenho A, Espanhol e Matemática 

B. 

 

Tabela 36 - 11º e 12º ANOS – Ranking Geral Distrital por disciplina 

DISCIPLINA Média Nº de 
provas 

Nº de ordem Total Escolas Percentil 

Filosofia 14,48 12 5 34 85 

Biologia e Geologia 14,02 110 10 38 74 

Matemática A 12,53 91 16 38 58 

Economia A 12,48 17 16 34 53 

Português 11,55 92 21 38 45 

Física e Química 12,33 80 22 38 42 

História 12,87 23 21 34 38 

Geografia A 12,57 40 30 37 19 

 

Este ranking “regional” permite-nos fazer uma leitura de maior proximidade.  Filosofia e BG 

destacam-se uma vez que grande parte das escolas do distrito obtiveram resultados inferiores.   

 

Tabela 37 - 11º e 12º ANOS – Ranking Geral por Concelho por disciplina 

DISCIPLINA Média Nº de provas Nº de ordem Total Escolas 

Filosofia 14,48 12 1 2 

Biologia e Geologia 14,02 110 1 2 

Matemática A 12,53 91 1 2 

Economia A 12,48 17 1 2 

Física e Química 12,33 80 1 2 

História  12,87 23 2 2 

Geografia A 12,57 40 2 2 

Português 11,55 92 2 2 
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2.3.2. Ensino Secundário – Ranking de Superação 

 

Neste ranking, a Escola Secundária de Sampaio encontra-se no contexto “Favorável”. Integram 

este ranking 447 escolas públicas.  

A escola posicionou-se a nível nacional na posição 372 num universo de 447 escolas e ao nível 

distrital (11º e 12º anos) na posição 11 num universo de 17 escolas. 

 

 

Tabela 38 - 11º e 12º ANOS – Ranking de Superação por disciplina 

DISCIPLINAS 

2020  

Nacional Distrital  

Nº ordem Total Escolas Percentil Nº ordem Total Escolas Percentil 

Filosofia 58 130 55 4 17 76 

Biologia e Geologia 91 156 42 7 17 59 

Português 126 160 21 11 17 35 

Matemática A 134 157 15 11 17 35 

História 99 158 37 11 16 31 

Física e Química 126 154 18 12 17 29 

Economia A 82 135 39 12 16 25 

Geografia A 137 158 13 16 17 6 

 

Relativamente ao concelho, o Agrupamento fica em 2º lugar uma vez que a Escola Secundária 

Michel Giacometti (que integra o contexto intermédio) ocupa o lugar 347. 

 

2.4. Acesso ao Ensino Superior   

A estatística realizada sobre o acesso ao ensino superior revela que, na 1ª fase, apenas 158 dos 

250 alunos que tencionavam candidatar-se apresentaram a sua candidatura ao ensino superior. 

De entre estes, 106 foram colocados na 1ª fase. 46 alunos entraram no curso que escolheram em 

primeiro lugar (43,0%) inferior ao nacional (50,0%). 

 Os cursos em que mais alunos foram colocados foram: Enfermagem (7 alunos), Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores com igual número (5 alunos) e Educação Básica (4 alunos). 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, as três instituições em que um maior número de alunos 

foi colocado foram: a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (12 

alunos), a Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal (9 alunos) e 

a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de 
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Letras da Universidade de Lisboa e a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa todas com igual 

número (5 alunos). 

     A percentagem dos alunos colocados na 1ª fase (67%) foi inferior à Nacional (77%).  
 

 

2.5. Apoio ao Estudo – 2º Ciclo 

 

O apoio ao estudo é uma componente de apoio às aprendizagens que se inclui nas matrizes 

curriculares-base, de acordo com a alínea b) do ponto 6 do art.º 13 do DL 55/2018. Assenta numa 

metodologia de integração das aprendizagens de várias componentes do currículo, privilegiando 

a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação. 

Foram disponibilizadas aulas de apoio ao estudo nas disciplinas de português, matemática e 

inglês.   
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Apoio ao Estudo - Resultados Globais da assiduidade e aproveitamento 

 

   
 

 

Observando os gráficos, conclui-se que foi na disciplina de português que se verificou maior 

adesão às aulas de apoio ao estudo (60% dos alunos foram assíduos). Na disciplina de 

matemática a adesão foi de 49% e na disciplina de inglês foi de 54%.    

A taxa de sucesso dos alunos que foram assíduos às aulas de apoio ao estudo foi elevada nas 

disciplinas de português e matemática (93% e 92%) e um pouco mais reduzida na disciplina de 

inglês (63%). 

 

2.6. Apoios pedagógicos acrescidos  

Constitui-se como uma intervenção com foco académico, em pequeno grupo com o objetivo de 

reforçar as aprendizagens curriculares e ajudar a ultrapassar dificuldades específicas de 

aprendizagem dos diferentes conteúdos curriculares. Esta resposta funciona na Escola Básica do 

Castelo e na Escola Secundária. Destina-se aos alunos com necessidade de aplicação de 

medidas de suporte à aprendizagem, expressas no DL 54/2018, para quem se considerou 

adequada esta Intervenção.  

Privilegiaram-se as disciplinas em que os alunos revelavam maiores dificuldades, tais como 

português, matemática, inglês e físico-química e, em casos pontuais, outras. Nalgumas situações 

os Encarregados de Educação não aceitaram estes apoios, tendo optado por apoios particulares.  
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2.6.1. Apoio Pedagógico Acrescido no 2º Ciclo 

 

Foi disponibilizado Apoio Pedagógico Acrescido de Português a um total de 13 alunos (6 alunos de 

5º ano, e 7 alunos de 6º ano); de matemática a 14 alunos (8 alunos de 5º ano e 6 alunos de 6º 

ano); e inglês (9 alunos de 5º ano e 6 alunos de 6º ano) 
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Resultados Globais do Apoio Pedagógico Acrescido a alunos com NEE do 2º Ciclo 

 

 
 

Da análise do gráfico pode constatar-se que na disciplina de português a maioria dos alunos não 

foi assídua às aulas de apoio. Nas disciplinas de matemática e inglês verificou-se o inverso. 

 

 

Sucesso dos alunos que foram assíduos aos apoios 

   

Para a análise do sucesso foram apenas considerados os alunos assíduos aos apoios e considerou-

se sucesso quando no final do ano letivo obtiveram nível positivo na disciplina em que 

frequentaram o apoio.  

Pela análise do gráfico podemos verificar que todos os alunos que frequentaram os apoios 

obtiveram sucesso. Tendo em conta que os alunos são indicados para apoio apenas quando 

indiciam insucesso na disciplina, pode concluir-se que os resultados foram muito positivos.  

 

 



 40 

2.6.2.  Apoio Pedagógico Acrescido no 3º Ciclo 

 

Foi disponibilizado Apoio Pedagógico Acrescido de Português a um total de 33 alunos (16 alunos 

de 7º ano, 14 alunos de 8º ano e 3 alunos de 9º ano); de matemática a um total de 26 alunos (12 

alunos de 7º ano 11 alunos de 8º ano e 3 alunos de 9º ano); de inglês a um total de 19 alunos (10 

de 7º ano e 9 de 8º ano).  

Foi ainda disponibilizado apoio de História a 1 aluno de 7º ano, de francês a 4 alunos de 8º ano e 

de Físico-química a 1 aluno mas nenhum destes alunos foi assíduo ao apoio.  
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Resultados Globais do Apoio Pedagógico Acrescido a alunos do 3º Ciclo 

 
 

De uma forma global, os alunos do 3º Ciclo foram pouco assíduos aos apoios pedagógicos 

acrescidos. Português foi a disciplina em que se verificou maior adesão.  

 

 

 

 

Todos os alunos que frequentaram os apoios pedagógicos acrescidos de forma assídua obtiveram 

nível positivo na disciplina, com exceção de um aluno que frequentou o APA de Matemática, mas 

não conseguiu ter sucesso na disciplina. 
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2.6.3. Apoio Pedagógico Acrescido no Ensino Secundário 

 

O apoio pedagógico acrescido foi disponibilizado a 11 alunos dos Cursos Científico-Humanísticos, 

5 de português, 2 de matemática, 1 de biologia e geologia e 3 de inglês. Todos os alunos foram 

assíduos com exceção de 1 no APA de português.  

 

 

 

Todos os alunos que frequentara os APA obtiveram nível positivo na disciplina, com exceção de 

um aluno que frequentou o APA de Inglês, mas não conseguiu obter sucesso na disciplina. 

 

2.6.4. Apoio Pedagógico Acrescido no Ensino Profissional 

 

Foram registados apoios pedagógicos acrescidos a 4 alunos dos cursos profissionais nas disciplinas 

de português, inglês e geografia.  

Apenas um aluno foi assíduo ao apoio de português e obteve sucesso na disciplina. 
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2.7. Taxas de Abandono e Desistência 

Quanto à taxa de abandono/desistência verificou-se que 1 aluno do ensino secundário dos 

Cursos Científico-Humanísticos anulou a matrícula e um excluiu por faltas. 

Nos Cursos Profissionais um aluno excluiu por faltas. 

 

2.8. Análise do cumprimento de regras e disciplina  

2.8.1. Tipificação do comportamento das turmas 

A tipificação do comportamento das turmas nas reuniões do conselho de turma fez-se com base 

na aplicação de grelhas, já utilizadas no ano letivo anterior, de modo a uniformizar os 

instrumentos-base dessa avaliação. Para tal, cada um dos professores atribui uma pontuação a 

cada um dos seguintes parâmetros: Pontualidade, Entradas e saídas das aulas, Saber estar na 

aula, Relação entre colegas, Organização. No final, com base no conjunto das disciplinas, e 

ponderando os diferentes parâmetros, era atribuída uma avaliação global tipificada da seguinte 

forma: Muito Bom (MB), Bom (B), Satisfatório (Sat), Pouco Satisfatório (PS) e Não Satisfatório (NS). 

 

Os dados recolhidos permitem-nos verificar que, no 2º e 3º ciclos nenhuma turma foi avaliada com 

Não Satisfatório ou Pouco Satisfatório. Em ambos os ciclos, verifica-se que o comportamento é 

maioritariamente Satisfatório. 
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No secundário, das 37 turmas, nenhuma foi avaliada com comportamento Pouco Satisfatório ao 

contrário do ano letivo anterior. Verifica-se que o comportamento é Bom ou Muito Bom na maioria 

das turmas dos cursos científico-humanísticos e Satisfatório nos cursos profissionais. 

 

 

2.8.2. Gabinete de Acompanhamento Disciplinar (GAD) 

O Gabinete de Acompanhamento Disciplinar do Agrupamento funcionou apenas na Escola 

Básica do Castelo e é constituído por um conjunto de professores, de diversos grupos disciplinares, 

nomeados pela direção e que têm como missão o combate à indisciplina e a melhoria do 

ambiente escolar, especialmente em sala de aula. O horário do gabinete foi definido no início do 

ano letivo e fez parte integrante da componente não letiva dos professores, os quais 

permaneceram no gabinete no horário previsto, ficando dispensados dessa tarefa quando estão 

a instruir processos disciplinares. 

Trata-se de um espaço onde os alunos, quando lhes é ordenada a saída da sala de aula, realizam 

tarefas propostas pelos professores dessas disciplinas e refletem (com a ajuda do professor do 

GAD) sobre o comportamento que originou a punição. Procura-se, com a criação deste espaço, 

persuadir os alunos a manterem-se de forma disciplinada nas salas ou, caso isso não aconteça, 

diligenciar para os levar a realizar tarefas com acompanhamento de professores.    

Na Escola Básica do Castelo foram enviados 29 alunos para o GAD ao longo do ano, número 

bastante inferior ao do ano letivo anterior (251 alunos), o que pode ser explicado, parcialmente, 

pela circunstância de quase todo o 2º período ter sido de E&D, devido à situação epidemiológica 

do COVID-19. 

O gráfico seguinte permite-nos observar que são especialmente os alunos do 7º ano que mais são 

encaminhados para o GAD. 
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A análise por turma, no gráfico anterior, permite concluir que uma parte significativa dos alunos 

identificados é do 7ºC, 7º D e 7ºG.  

 

2.8.3. Processos disciplinares 

No Agrupamento foram instaurados 20 processos disciplinares a alunos durante este ano letivo. 

Este número é inferior aos verificados nos últimos 5 anos. 

Tabela 39 – Número de processos disciplinares 

Processos Disciplinares 
Secundária 

Sampaio 

Básica 

Castelo 

Escolas 

1ºCiclo 
TOTAIS 

Repreensões registadas    0 

Suspensões (1 a 3 dias) 1 11  12 

Suspensões (4 a 12 dias) 3   3 

Transferências escola    0 

Arquivados 5   5 

TOTAIS 9 11 0 20 

 

Analisando os dados por escola podemos verificar que grande parte dos processos foram 

instaurados na Escola Básica do Castelo. Quanto às medidas previstas na lei, a suspensão (1 a 3 

dias) foi aplicada em 60% dos processos. 
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2.9. Indicadores do INFOESCOLAS    

Ao longo do texto seguinte, os conceitos e as descrições utilizadas são as que constam no portal 

Infoescolas. Neste portal do ME, é disponibilizada informação estatística relevante sobre a 

demografia dos alunos da escola e sobre o seu desempenho escolar. No 1º ciclo, foram 

disponibilizados dados relativos aos anos letivos 2014/15 a 2018/19, no 2º e 3º ciclos de 2015/16 

a 2018/19 e no secundário de 2015/16 a 2019/20.  

Os dados são relativos a: 

● Percentagem de alunos que: 

o Concluíram o percurso no tempo esperado — 1.º ciclo em quatro anos, 2.º ciclo em 

dois anos e cursos profissionais em três anos (a partir deste ano com dados da 

conclusão no tempo esperado por curso profissional); 

o  Concluíram o percurso no tempo esperado e simultaneamente obtiveram uma 

avaliação positiva nos exames nacionais — 3º ciclo do ensino básico e cursos 

científico-humanísticos, do ensino secundário (percursos direto de sucesso), em 

2016/17, 2017/18 e 2018/19.  

●  Taxa de retenção e desistência, nos anos de 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 

  

2.9.1. Percursos diretos de sucesso (PDS)  

1ºCICLO 

 A média nacional é calculada com os alunos do país que, ao entrarem no 1.º ciclo, tinham um 

perfil semelhante ao dos alunos da escola, em termos de idade, apoios da Ação Social Escolar, 

habilitação da mãe e natureza pública ou privada da escola. O objetivo é enquadrar os 

resultados na escola com uma média nacional para o contexto socioeconómico dos alunos que 

a frequentam. 

Por percursos diretos de sucesso entende-se alunos da escola que concluíram o 1.º ciclo do ensino 

básico dentro do tempo normal, ou seja, até quatro anos depois de terem ingressado neste ciclo. 

Na tabela pode observar-se a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola em 

comparação com a média nacional.  
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Tabela 40- Percentagem de alunos que concluíram o 1.º ciclo do ensino básico dentro do tempo normal, ou 

seja, até 4 anos depois de terem ingressado neste ciclo. 
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Nos vários anos letivos, a percentagem dos PDS é inferior à nacional exceto na EB Cotovia em 

2018-19 e EB Sampaio em 2017-18 e 2018-19.  No entanto, a EBCotovia apresenta uma evolução 

positiva contínua ao longo dos cinco anos e a EBSampaio ao longo dos últimos quatro anos. 

Quanto à EBZambujal, a partir de 2017-18, devido ao reduzido número de alunos por ano de 

escolaridade, não foram disponibilizados dados porque a amostra não é significativa. 

2ºciclo      

Por PDS entende-se alunos da escola que concluíram o 2.º ciclo do ensino básico dentro do 

tempo normal, ou seja, até dois anos depois de terem ingressado neste ciclo.  

Na tabela pode observar-se a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola em 

comparação com a média nacional.  

 

Tabela 41 - Percentagem de alunos que concluíram o 2.º ciclo do ensino básico dentro do tempo normal, ou seja, até dois 

anos depois de terem ingressado neste ciclo. 

 

 

ESCOLA 

 % alunos da escola que 

concluíram em 2 anos 

NACIONAL  

 % alunos do país com um perfil semelhante 

aos da escola que concluíram em 2 anos     

2015-16 91% 88% 

2016-17 92% 93% 

2017-18 97% 93% 

2018-19 97% 94% 
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A percentagem de alunos com PDS foi sempre superior à do distrito e à nacional exceto no ano 

letivo 2016-17 (a diferença é apenas 1%). A evolução do Agrupamento também tem sido positiva 

ao longo dos 4 anos (de 91% a 97%). Nos últimos dois anos em análise, 97% dos alunos concluíram 

o 2º ciclo do ensino básico em dois anos. 

3ºciclo 

Por PDS entende-se o conjunto de alunos da escola que obtiveram positiva nas duas provas finais 

do 9.º ano (Português e Matemática), após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos de 

escolaridade.  

Na tabela pode observar-se a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola em 

comparação com a média e nacional.  

 

Tabela 42 - Percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percurso 

sem retenções nos 7.º e 8.º anos. 

 

ESCOLA  
 %  de percursos diretos de 

sucesso entre os alunos da 

escola 

NACIONAL 
 % de percursos diretos de sucesso 

entre os alunos do país com um nível 

escolar anterior semelhante        (média 

nacional) 

PDS 

 

2015-16 34% 46%   

2016-17 34% 38%  ± 

2017-18 35% 40% ± 

2018-19 25% 40% -  

 

        Legenda:  PDS- Comparação da percentagem de Percursos diretos de sucesso da escola com o país. 

                           ± PDS está em linha com a média nacional.  

                          - PDS é inferior à média nacional. O indicador da escola está entre os 25% mais baixos do país.  

 

 

 

Na comparação com a média nacional de percursos de sucesso, a média foi calculada tendo 

em consideração os alunos do país que, três anos antes, no final do 6.º ano, demonstraram um 

nível escolar semelhante ao dos alunos da escola. Tendo os dois grupos de alunos o mesmo nível 

de partida à entrada do 3.º ciclo, o objetivo é perceber se o trabalho desenvolvido ao longo do 
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3.º ciclo conduziu a resultados também iguais, ou se, pelo contrário, os alunos da escola tiveram 

desempenhos superiores ou inferiores aos dos alunos de outras escolas do país. 

 

De acordo com os dados, desde 2015/16 a 2017/18 a percentagem da escola foi-se aproximando 

da nacional, mas o distanciamento em 2018/19 é enorme (apenas 25% dos alunos do 

Agrupamento têm PDS). 

 

Secundário - CCH 

Por PDS entende-se o conjunto de alunos da escola que obtiveram positiva nas duas provas finais 

do 12.º ano, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos de escolaridade. Na tabela 

seguinte pode observar-se a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola em 

comparação com a média nacional.  

 

Tabela 43- Percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percurso 

sem retenções nos 10º e 11.º anos. 

 

ESCOLA 
% de percursos diretos de sucesso 
entre os alunos da escola 

NACIONAL 
% de percursos diretos de sucesso entre os 
alunos do país com um nível escolar anterior 
semelhante    (média nacional) 

PDS 

2015-16 28% 31%  

2016-17 35% 35%  ± 

2017-18 32% 28% ± 

2018-19 32% 34% ± 

 

Legenda:  PDS- Comparação da percentagem de PDS da escola com o país. 

                   ± PDS está em linha com a média nacional. 
 

 

Na comparação com a média nacional de percursos de sucesso, a média foi calculada tendo 

em consideração os alunos do país que, três anos antes, no final do 9.º ano, demonstraram um 

nível escolar semelhante ao dos alunos da escola. Tendo os dois grupos de alunos o mesmo nível 

de partida à entrada do secundário, o objetivo é perceber se o trabalho desenvolvido ao longo 
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do secundário conduziu a resultados também iguais, ou se, pelo contrário, os alunos da escola 

tiveram desempenhos superiores ou inferiores aos dos alunos de outras escolas do país. 

De acordo com a tabela de 2017/18 a 2018/19 tivemos 32% de alunos a progredir, verificando um 

decréscimo de cerca 3% relativamente ao ano 2016/17 e um aumento de 5% relativamente ao 

ano 2015-16. De salientar que a percentagem de percursos de sucesso é sempre inferior à média 

nacional exceto em 2017-18. Em relação à percentagem dos percursos diretos de sucesso (PDS) 

verifica-se que está em linha com a média nacional. 

 

Em suma, relativamente aos dados apresentados a percentagem de alunos com PDS no 1º ciclo 

do ensino básico apresentam uma evolução positiva no que concerne ao percurso direto de 

sucesso (PDS) No caso da EB do Zambujal a respetiva análise termina em 2017-18 uma vez que o 

número de alunos desta escola é muito reduzido e, consequentemente, a análise não é 

significativa.  No 2º ciclo do ensino básico a escola apresenta PDS superiores à média nacional. No 

3º ciclo os valores dos PDS estão em linha com a média nacional exceto no último ano letivo em 

análise (2018/19) em que o valor registado (25%) é o mais baixo de sempre e está muito aquém 

da média nacional (40%).  Nos cursos científico-humanísticos, os PDS estão em linha com a média 

nacional e as classificações internas não estão alinhadas com as de outros agrupamentos cujos 

alunos obtiveram resultados semelhantes nos referidos exames. 

 

2.9.2. AVALIAÇÃO EXTERNA – SECUNDÁRIO 

2.9.2.1. Evolução do percentil 

 

Na tabela seguinte apresenta-se a evolução do percentil da escola. Este indicador mostra como 

tem evoluído a posição da escola em termos dos resultados médios dos alunos nas disciplinas de 

Português, Matemática, FQ, BG, História, GEO, MACS, FIL, GDS, Desenho e ECON, face às restantes 

escolas do país. A posição relativa da escola é medida através do seu percentil, e quanto mais 

elevado for, melhor é a posição relativa dos alunos da escola. 

                                                  
                         Tabela 44- Evolução do percentil da escola ao longo de 5 anos letivos 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Português 54 34 39 36 23 

Matemática 83 47 46 43 36 

FQ 54 15 25 25 31 

BG 19 23 30 46 54 

HIST 30 76 53 36 30 

MACS 61 84 81 45 30 

GDS 66 16 46 30 58 

ESP 67 31 52 55 ----- 

GEO 53 42 37 25 26 

DES 3 95 56 59 --- 

FIL 29 23 70 53 ---- 

ECON 96 13 23 41 29 
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As disciplinas com nº de provas inferior a 15 não tem valor atribuído. (https://infoescolas.mec.pt/)  

 
A generalidade das disciplinas têm regredido como se pode verificar pelo gráfico. No entanto, a 

degradação da Matemática A tem sido contínua, verificando-se que regrediu cerca de 50 

pontos percentuais.  Seguem-se Português, MACS, Geografia e FQ. Os dados relativos à História, 

GDS e Economia têm sido mais irregulares.  

Pelo contrário, a evolução de Biologia e Geologia tem sido excelente e contínua (35 %). Também 

Filosofia e Desenho evoluíram, embora de uma forma mais irregular.   

De salientar ainda que, desde 2016-17, poucas disciplinas apresentam percentil superior a 50 e no 

ano letivo 2019-20, apenas BG e GDS apresentam percentil superior a 50.  Sendo certo que, em 

2019/20, os exames foram realizados em moldes diferentes dos anos letivos anteriores, mas tal 

ocorreu em todas as escolas do país. 

 

2.9.2.2. Progressão dos resultados entre o 9º ano e o 12º ano 

O indicador “progressão dos resultados entre o 9º ano e o 12º ano” compara os resultados que os 

alunos obtiveram nas provas finais do 12º ano com os resultados que os mesmos alunos haviam 

obtido, três anos antes, nas provas finais do 9º ano em Português e Matemática.  

O indicador de progressão é positivo quando os alunos estão melhor nos exames do 12º ano, 

relativamente às médias nacionais, do que estavam no 9º ano. 

 

Tabela 45 - Progressão dos resultados entre o 9º ano e o 12º ano 

 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Português ↗ → → → 

Matemática ↗ ↗ → → 

 

De acordo com a tabela, os alunos no ano letivo 2015-16 apresentaram uma progressão positiva 

nas disciplinas de Matemática e Português.  No ano letivo 2016/17 só já apresentavam progressão 

positiva a Matemática e, desde então, apresentam uma progressão neutra nas duas disciplinas. 

 

 

https://infoescolas.mec.pt/
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2.9.2.3. Alinhamento das notas internas atribuídas pela escola aos alunos com 

as notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com 

resultados semelhantes nos exames 

 

Este indicador compara as classificações internas atribuídas pela escola aos seus alunos com as 

classificações internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes 

nos exames nacionais e no respetivo cálculo consideram-se os exames nacionais do 12º ano e do 

11º ano, de todas as disciplinas, realizados na 1ª fase, para aprovação, pelos alunos internos da 

escola. Apenas se consideram as provas de exame classificadas com pelo menos 9,5 valores. 

 

Ao comparar alunos que obtêm classificações semelhantes nos exames, o indicador mede 

possíveis desalinhamentos, entre as escolas, nos critérios de atribuição de classificações internas. 

Assim, se as classificações internas atribuídas por uma dada escola A são sistematicamente mais 

altas do que as classificações internas atribuídas por outra escola B a alunos que, posteriormente, 

obtêm os mesmos resultados nos exames nacionais, então é possível que a escola A esteja a 

utilizar critérios de avaliação 

do desempenho escolar dos 

seus alunos muito diferentes 

dos critérios utilizados pela 

escola B. 

 

Apesar da variabilidade das amostras de alunos e de exames, as notas internas têm estado 

desalinhadas (negativamente). No entanto, a tendência é de evoluir para ficar alinhada com o 

nível nacional. 

 

2.9.3. Taxa de retenção ou abandono  

1ºciclo 

 
Tabela 46   – Percentagem de retenção ou desistência nas diferentes escolas do 1º ciclo do AES 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-2019 

Ano EBCotovia nacional EBCotovia nacional EBCotovia nacional EBCotovia nacional 

2º 16% 9% 2% 7% 10% 6% 0% 5% 

3º 0% 3% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 

4º 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 

Ano EBSampaio nacional EBSampaio nacional EBSampaio nacional EBSampaio nacional 

2º 5% 9% 3% 7% 3% 6% 3% 5% 

3º 0% 3% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 

4º 3% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 

Ano EB 
Zambujal 

nacional EB 
Zambujal 

nacional EB 
Zambujal 

nacional EB 
Zambujal 

nacional 

2º 13% 9% 25% 7% 0% 6% 0% 5% 

3º 0% 3% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 

4º 0% 2% 0% 2% 10% 2% 0% 2% 
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Na EBCotovia apenas houve retenção no 2º ano, tendo, porém, havido evolução no sentido de a 

eliminar, como se pode verificar pelo último ano letivo em análise. 

Na EBZambujal, no 2º ano, a retenção diminuiu bastante ao longo dos anos, tendo sido eliminada 

nos dois últimos anos letivos. No 4º ano, apenas existiu retenção no ano letivo 2017/18. 

Na EBSampaio, no 2º ano, há uma percentagem (inferior à nacional) em todos os anos letivos. No 

4º ano, apenas existiu retenção no ano letivo 2015/16. 

No 3º ano, não há retenção em nenhuma escola. 

 

2ºciclo 

 
Tabela 47- Percentagem de retenção ou desistência no 2º ciclo na EB do Castelo 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Ano escola nacional escola nacional escola nacional escola nacional 

5º 3% 7% 1% 6% 2% 6% 0% 4% 

6º 4% 6% 4% 7% 2% 5% 0% 4% 

 

Até ao ano letivo 2018-19 existe retenção nos dois anos do 2º ciclo, apesar de as percentagens 

serem sempre inferiores às nacionais,  

No ano letivo 2018-2019, não houve retenção no 2º ciclo. 

  

3ºciclo 

 
Tabela - Percentagem de retenção ou desistência no 3º ciclo 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Ano escola nacional escola nacional escola nacional escola nacional 

7º 6% 12% 10% 11% 3% 10% 8% 7% 

8º 7% 8% 5% 7% 10% 7% 0% 5% 

9º 7% 9% 6% 7% 6% 6% 3% 5% 

 

As taxas de retenção quer no 7º, 8º e 9º anos são sempre inferiores à média nacional, exceto no 8º 

ano em 2017-18, cujo valor é 3% superior à média nacional, e no 7º ano 2018-19, cujo valor é 1% 

superior à média nacional. 

No ano 2018-19 não houve retenção no 8º e 9º anos. 

 

Secundário – CCH 

 
Tabela 48 - Taxa de retenção ou abandono dos CCH 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Ano escola nacional escola nacional escola nacional escola nacional 

10º 31% 16% 23% 16% 17% 14% 9% 13% 

11º 14% 8% 11% 8% 10% 8% 11% 8% 

12º 29% 30% 33% 28% 45% 26% 34% 23% 
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À exceção do 12º ano, em 2015-16, e do 10º ano em 2018-19, o agrupamento apresenta taxas de 

retenção e abandono sempre superiores à média nacional. No 12º ano, nos dois últimos anos 

letivos considerados, esse valor é significativamente mais elevado do que o nacional. 

 

Secundário – CP 

 

Na tabela seguinte pode observar-se a percentagem de percursos diretos de sucesso (PDS) na 

escola em comparação com a média distrital e nacional. Este indicador leva em conta a 

percentagem de alunos que concluíram o ensino profissional em 3 anos. 

 

Tabela 49 - % de alunos que concluíram o ensino profissional em 3 anos. 

 % concluíram o ensino profissional em 3 anos 

ciclo escola distrito Nacional 

2015-16 60% 44% 54% 

2016-17 42% 45% 56% 

2017-18 29% 48% 62% 

2018-19 40% 49% 57% 

 

A percentagem de PDS foi diminuindo até 2017/18, ao contrário do que aconteceu a nível 

nacional.  

Tabela 50 - % de alunos que não concluíram em 3 anos 

 

% não concluíram em 3 anos mas 
continuam inscritos no ensino 

profissional 

% não concluíram em 3 anos e estão 
inscritos noutra modalidade de ensino 

secundário 

% não concluíram em 3 anos nem 
estão inscritos no ensino 

secundário 

  escola distrito nacional escola distrito nacional escola distrito nacional 

2015-16 26% 31% 25% 2% 8% 6% 12% 17% 16% 

2016-17 31% 32% 23% 11% 9% 6% 16% 14% 15% 

2017-18 49% 28% 22% 4% 7% 5% 18% 16% 11% 

2018-19 37% 32% 23% 5% 6% 5% 18% 13% 15% 

 

A percentagem de alunos do ensino profissional que não concluiu, mas que continua inscrito no 

CP é bastante elevada. O significa que os alunos demoram mais tempo a concluir os três anos do 

que a média do país.  As taxas de desistência têm vindo a distanciar-se das nacionais (últimas 

colunas à direita). 

De salientar que, a análise conjugada das duas tabelas anteriores, nos mostra que, desde o ano 

letivo 2016/17, as taxas de retenção e de abandono têm aumentado. 

Quanto aos cursos profissionais, a percentagem de alunos do Agrupamento que concluíram o 

ensino profissional em três anos é inferior à nacional desde o ano letivo 2016-17.  

No global, as taxas de conclusão nestes cursos são pouco satisfatórias.  
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2.10. Alunos de contexto socioeconómico desfavorecido 

O Agrupamento é frequentado por um número significativo de alunos de contexto 

socioeconómico desfavorecido (26,7%). 

Para efetuar esta análise tomou-se como base os escalões da Ação Social Escolar (ASE). O 

escalão A é atribuído aos alunos com maiores carências económicas.  

2.10.1. Distribuição dos alunos de contexto socioeconómico desfavorecido pelos 

níveis de ensino  

 

 

Tabela 51 - percentagem de alunos oriundos de contexto socioeconómico desfavorecido 

 Níveis de 

ensino 

Total de 

alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Escalão 

C 

Alunos de contexto 

socioeconómico 

desfavorecido  

Pré-escolar 136 21,3% 18,4% 0,0% 39,7% 

1º Ciclo 455 16,9% 18,5% 0,0% 35,4% 

2º Ciclo 311 13,8% 14,1% 2,9% 30,9% 

3º Ciclo 474 14,8% 7,2% 1,1% 23,0% 

Sec. - CCH 597 7,7% 8,0% 0,3% 16,1% 

Sec. - CProf. 247 16,6% 11,3% 3,2% 31,2% 

Total 2220 13,8% 11,8% 1,1% 26,7% 

 

 

Observando os dados podemos verificar que o nível de ensino com maior percentagem de alunos 

oriundos de contexto socioeconómico desfavorecido é o ensino pré-escolar (42,4%), diminuindo 

progressivamente até final do ensino básico.  

No ensino secundário verifica-se uma diferença significativa entre os alunos que frequentam os 

Cursos Científico-tecnológicos (16,1%) e os que frequentam os Cursos Profissionais (31,2%).  
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2.10.2. Alunos de contexto socioeconómico desfavorecido que beneficiam de 

medidas do DL 54/2018 

 

O DL 54/2018 prevê três níveis de medidas educativas de suporte à aprendizagem e à inclusão: 

medidas universais, seletivas e adicionais. Estas medidas contemplam acomodações curriculares, 

diferenciação pedagógica, apoios pedagógicos acrescidos, apoios de educação especial, de 

psicologia, ou outras terapias, adequações curriculares significativas ou não significativas, entre 

outras.  

 

Tabela 52 – percentagem de aplicação de Medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão 

Níveis de Ensino 

Aplicação de Medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão 

Escalão A Escalão B Escalão C 

Pré-escolar 34,0% 24,0% 0,0% 

1º Ciclo 33,8% 25,0% 0,0% 

2º Ciclo 48,8% 36,4% 0,0% 

3º Ciclo 55,7% 41,2% 20,0% 

Sec. – C. Científico-

Humanísticos 32,6% 27,1% 50,0% 

Sec. – C. Profissionais 29,3% 7,1% 25,0% 

Total 40,2% 27,4% 16,7% 

 

 

 

No Agrupamento de uma forma global, 40,7% dos alunos abrangidos pelo escalão A, 27,4% dos 

alunos abrangidos pelo escalão B e 16,7% dos alunos abrangidos pelo escalão C beneficiam de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. O 3º Ciclo é o nível de ensino em que estas 

medidas são mais aplicadas aos alunos de contextos desfavorecidos.  
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2.10.3. Sucesso dos alunos oriundos de contexto socioeconómico desfavorecido 

Considerou-se que os alunos obtiveram sucesso quando no final do ano letivo transitaram ao ano 

letivo seguinte, quando ficaram aprovados no final do ciclo ou quando concluíram os cursos de 

ensino secundário. Não se considerou sucesso quando os alunos do 3º ano dos cursos profissionais 

não conseguiram terminar todos os módulos, ou quando os alunos do 12º dos cursos científico-

humanísticos não concluíram uma ou mais disciplinas. 

Tabela 53 – percentagem de sucesso dos alunos de contexto socioeconómico desfavorecido 

 

Níveis de Ensino 

 

Sucesso dos alunos de contexto socioeconómico desfavorecido 

Escalão A Escalão B Escalão C 

1º Ciclo 96,1% 98,8%  

2º Ciclo 100,0% 100,0% 100,0% 

3º Ciclo 95,7% 97,1% 100,0% 

Sec. – C. Científico-

Humanísticos 84,8% 95,8% 100,0% 

Sec. – C. Profissionais 75,6% 92,9% 100,0% 

Total 85,5% 90,3% 100,0% 

 

 

Em termos globais, o sucesso dos alunos abrangidos pelo escalão A (86%) foi inferior ao de 

população escolar do agrupamento (95%). Contudo, no Ensino Básico conseguiram obter 

resultados muito positivos, sendo de 100% no 2º Ciclo. O maior insucesso verificou-se no ensino 

secundário (85% nos cursos cientifico-humanísticos e 76% nos cursos profissionais)  

O sucesso dos alunos abrangidos pelo escalão B situou-se entre os 93% nos cursos profissionais e 

100% no 2º Ciclo. O sucesso dos alunos incluídos no escalão C foi total. 

 

Em suma, até final do ensino básico, os alunos de contextos socioeconómicos desfavorecidos 

conseguem obter sucesso semelhante ao da população em geral. As maiores diferenças 

verificam-se no ensino secundário. A maioria dos alunos carenciados frequenta o ensino 

profissional e a percentagem de sucesso dos alunos que optam pelos cursos científico-

humanísticos é significativamente inferior à dos restantes alunos.  
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3. AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS 

Com o objetivo de avaliar o grau de satisfação da comunidade educativa relativamente 

aos serviços prestados pelos assistentes técnicos e assistentes operacionais, foram 

aplicados, ao longo do ano, inquéritos aos alunos, professores e encarregados de 

educação, de todas as escolas do agrupamento. 

 

3.1. Utentes do Refeitório da EB do Castelo  

 

Foi realizado um inquérito na Escola Básica do Castelo, com o objetivo de avaliar o grau 

de satisfação dos utentes do refeitório, relativamente à refeição servida. A realização 

deste questionário, em todas as escolas onde existe refeitório, é um imperativo da 

Associação Social Escolar (ASE).  

 

O inquérito inclui instruções de preenchimento e clarificação dos parâmetros que se 

pretendem avaliar afim de não suscitar duvidas a quem o preenche, de forma a 

comprometerem o tratamento estatístico dos resultados.  

 

Embora as refeições sejam compostas por sopa, prato do dia (carne ou peixe), guarnição 

(3 variedades de vegetais), sobremesa (fruta ou doce), bebida (água) e pão, este 

inquérito apenas avaliou a sopa, o prato principal e a sobremesa.  

Em média, o refeitório serviu cerca de 63 refeições diárias num total de 9281 refeições, 

desde setembro até junho com exceção dos meses de janeiro, fevereiro e março, 

devido à implementação do ensino não presencial, em consequência da pandemia 

pelo SARS COV-2. 

Acrescente-se que mesmo durante o período de confinamento, foram servidas refeições a 

alunos que usufruíam de escalão A de Ação Social Escolar, tendo tal acontecido 

inclusive durante as pausas letivas, até ao encerramento do ano letivo. 

 

3.1.1. Metodologia 

Foi elaborado um questionário para ser preenchido anonimamente, pelos utentes, de 

forma voluntária, à saída do refeitório. Este questionário foi aplicado em 7 dias, durante 

o período de ensino presencial, sem o conhecimento da empresa à qual o refeitório se 

encontra adjudicado, sendo um único critério metade dos dias em que o prato 

principal foi carne e metade dos dias em que o prato foi peixe.  
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No total foram inqueridos 139 utentes. Há que referir que alguns alunos não responderam à 

totalidade do inquérito, mas, todos os inquéritos foram considerados válidos. 

Após a aplicação do questionário, seguiu-se a realização do tratamento de dados, a 

elaboração deste relatório a fim de ser incluído no Balanço do Plano de Atividades, 

para conhecimento dos utentes e seus Encarregados de Educação. 

 

3.1.2. Apresentação, análise dos dados e conclusões 

 

Após aplicação dos questionários elaborou-se uma tabela com os dados e realizou-se o 

tratamento estatístico que se segue.  

 

Analisando o gráfico 1 referente à apresentação do prato, observa-se que: 

Em relação à sopa, 52% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom, 29%, e no Satisfaz, 13%. É possível concluir que 

aproximadamente 94% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com a 

apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 48% avaliou este parâmetro como Bom, as outras 

respostas recaíram principalmente no Muito Bom 44% e no Satisfatório 6%. É possível 

concluir que aproximadamente 98% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos 

com a apresentação do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 50% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas 

recaíram principalmente no Muito Bom 37% e no Satisfaz 13%. É possível concluir que 

aproximadamente 99% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com a 

apresentação da sobremesa.  

Gráfico 1 

 

Analisando o gráfico 2 referente à quantidade de comida servida, observa-se que: 
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Em relação à sopa, 45% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram principalmente no Bom 43% e no Satisfaz 11%. É possível concluir que 

aproximadamente 99% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com a 

quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 43% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram principalmente no Bom 40% e no Satisfaz 13%. É possível 

concluir que aproximadamente 96% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos 

com a quantidade de comida servida no prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 48% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas 

recaíram principalmente no Muito Bom 41% e no Satisfaz 10%. É possível concluir que 

aproximadamente 99% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com a 

quantidade de sobremesa servida.  

Gráfico 2 

 

Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 41% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram principalmente no Bom 35% e no Satisfaz 15%. É possível concluir que 91% dos 

alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com o sabor da comida.  

No que diz respeito ao prato principal, 57% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram principalmente no Bom 34% e no Satisfaz 9%. É possível 

concluir que aproximadamente 99% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos 

com o sabor do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 49% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras 

respostas recaíram principalmente no Bom 39% e no Satisfaz 8%. É possível concluir que 

96% dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com o sabor da sobremesa.  
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Gráfico 3 

 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos nesta escola estão bastante 

satisfeitos com apresentação, quantidade e sabor da comida servida, 

independentemente de ser a sopa, prato principal ou sobremesa. Em todas as 

questões colocadas as respostas tiveram sempre uma percentagem superior ou igual a 

91% na soma dos parâmetros Muito Bom, Bom e Satisfaz. No entanto, é relativamente à 

sopa que existe uma menor satisfação, concretamente no que se refere ao seu gosto, 

apesar de comparativamente ao ano anterior se ter verificado uma melhoria nos 

resultados dos inquéritos de satisfação. Será um aspeto a continuar a investir no 

próximo ano letivo. 

Os valores correspondentes ao Não Satisfaz (esporádico ou reincidente) são insignificantes, 

comparativamente aos demais. 

Não foram apresentadas críticas, no entanto, houve situações pontuais que surgiram ao 

longo do ano e que foram prontamente esclarecidas e resolvidas por um elemento da 

direção do agrupamento. 

 

3.2. Utentes do Refeitório da ES de Sampaio 

Foi realizado um inquérito na Escola Secundária de Sampaio durante o ano letivo 2020/2021 e tem 

como objetivo avaliar o grau de satisfação dos utentes do refeitório, em relação à comida servida 

e ao tempo de espera para atendimento.   

 

3.2.1. Metodologia 

Foi elaborado um questionário para ser preenchido anonimamente, pelos utentes, de forma 

voluntária, à saída do refeitório. Os parâmetros avaliados são: apresentação do prato, 

quantidade servida e sabor, relativamente a três pratos: sopa, prato principal e sobremesa. 

Para este tratamento estatístico foram aplicados questionários todos os meses, em que houve 

ensino presencial, num total de 110 utentes inquiridos.  
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3.2.2. Apresentação, análise dos dados e conclusões 

Após aplicação dos questionários realizou-se o tratamento estatístico que se segue.  

Analisando o gráfico 1 referente à apresentação do prato, observa-se que: 

Em relação à sopa, 50% avaliou este parâmetro como Muito Bom e 36% Bom, é possível concluir 

que 89% dos inquiridos está satisfeito com a apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato mediterrânico, 48% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram no Bom 39% e apenas 11 no Satisfaz. É possível concluir que 87% dos 

inquiridos está satisfeito com a apresentação do prato. Relativamente ao prato vegetariano, 50% 

avaliou este parâmetro como Muito Bom, as respostas que recaíram no Bom foi 17% e 17% no 

Satisfaz. 

No que concerne à sobremesa, 46% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram no 49% no Bom e 2% no Satisfaz. É possível concluir que 95% dos inquiridos está satisfeito 

com a apresentação da sobremesa.  

 

 

Gráfico 1 – Apresentação do prato 

 

Analisando o gráfico 2 referente à quantidade de comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 59% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

26% no Bom e 7% no Satisfaz. É possível concluir que 85% dos inquiridos está satisfeito com a 

quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato mediterrânico 48% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram 29% no Bom e 13% no Satisfaz. É possível concluir que 76% dos inquiridos 

está satisfeito com a quantidade servida. Relativamente ao prato vegetariano, 50% avaliou este 

parâmetro como Muito Bom, as respostas que recaíram no Bom foi 33% e 8% no Satisfaz. 
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No que concerne à sobremesa, 57% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram 26% no Bom e 10% no Satisfaz. É possível concluir que 83% dos inquiridos está satisfeito 

com a quantidade de sobremesa servida. 

 

 

Gráfico 2 – Quantidade servida 

 

Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 54% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

36% no Bom e 9% no Satisfaz. É possível concluir que 90% dos inquiridos estão satisfeitos com o 

sabor da sopa.  

No que diz respeito ao prato mediterrânico, 49% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram 38% no Bom e 11% no Satisfaz. É possível concluir que 87% dos alunos 

inquiridos está satisfeito com o sabor do prato principal.  Relativamente ao prato vegetariano, 67% 

avaliou este parâmetro como Muito Bom, as respostas que recaíram no Bom foi 13% e 17% no 

Satisfaz. 

 

No que concerne à sobremesa, 54% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram 34% no Bom e 12% no Satisfaz. É possível concluir que 88% dos inquiridos está satisfeito 

com o sabor da sobremesa.  
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Gráfico 3 – Sabor 

 

Pela análise do gráfico 4, pretende-se avaliar o grau de satisfação dos utentes do refeitório 

relativamente ao tempo de espera para serem atendidos e observa-se que os utentes estão 

relativamente satisfeitos com o atendimento, 61% consideram-no Muito Bom e Bom.  

 

Gráfico 4 – Tempo de espera 

Na tabela seguinte e no gráfico 5 é feita a comparação do grau de satisfação deste ano letivo 

com o dos 2 anos letivos anteriores, foram consideradas as respostas com bom e muito bom. 

Tabela 54 – comparação do grau de satisfação 

% 

Apresentação Quantidade Servida Sabor Grau de 

satisfação 

(MB e Bom) 18/19 19/20 20/21 18/19 19/20 20/21 18/19 19/20 20/21 

Sopa 71 87 89 84 91 85 76 82 90 

Prato 

mediterrânico  72 86 87 75 72 76 81 87 87 

Prato 

vegetariano 75 67 67 88 88 83 77 77 79 

Sobremesa 79 87 95 74 83 83 89 91 88 
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Gráfico 5 – Grau de satisfação (MB e Bom) 

 

Analisando estes resultados concluímos que os utentes continuam satisfeitos com o serviço 

prestado no refeitório. 

 

4. ATIVIDADES DAS ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO 

As atividades propostas no PAA pelas várias estruturas do agrupamento, para darem resposta 

ao PEA, foram analisadas em termos da sua taxa de concretização e em termos da sua taxa 

de avaliação, quer por medida do PEA, quer por entidade.  

4.1.   Análise do nº de atividades do PAA e média da sua concretização por Medida do 

PEA 

Com base nos dados introduzidos por cada responsável pela entidade na plataforma 

digital do PAA (Rukovoditel) foi possível fazer a correspondência entre cada medida do 

PEA e a média da taxa de concretização (%) e a média da taxa de Avaliação (%) – ver 

tabela seguinte. 

Tabela 55 - nº de atividades do PAA e média da sua taxa de concretização e média da 

taxa de Avaliação por medida do PEA 

Objetivo Medida do PEA 
nº de 

atividades 
propostas 

média da taxa 
de 

concretização 
(%) 

nº de 
avaliações 
realizadas 

% de 
avaliações 
realizadas 

média da 
taxa de 

Avaliação 
(%) 

1. Melhorar o sucesso e 
a qualidade do sucesso 
educativo. 

1. Adequar os processos de ensino-
aprendizagem às características e 
condições individuais de cada aluno 

98 80,5 72 73 81,1 

2. Aumento do sucesso e da 
qualidade do sucesso dos resultados 
escolares. 

63 87,6 37 59 81,1 
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3. Manutenção da oferta educativa 
diversificada. 

13 87,7 8 62 96,3 

4. Valorização da excelência e do 
mérito. 

5 96,0 3 60 93,3 

2. Promover um clima de 
aprendizagem favorável 
e protetor. 

5. Promoção da participação e do 
envolvimento dos alunos. 

80 65,1 70 88 55,3 

6. Dinamização de espaços de 
informação e de apoio nas áreas da 
segurança e da saúde. 

20 63,0 1 5 80,0 

3. Diversificar os 
contextos e as 
oportunidades de 
aprendizagem. 

7. Promoção de aprendizagens e 
saberes em processos não-formais e 
informais. 

120 57,4 89 74 68,3 

4. Reforçar a articulação 
da vida escolar com o 
futuro académico 
universitário, com o 
futuro profissional e 
ocupacional. 

8. Preparação da transição para os 
diferentes percursos, após conclusão 
da escolaridade obrigatória e 
transição para a vida ativa. 

12 62,5 9 75 63,3 

5. Conferir coerência e 
operacionalidade aos 
documentos 
orientadores da ação 
educativa. 

9. Implementação de processos 
participados de revisão, articulação e 
monitorização dos documentos 
estruturantes da ação educativa. 

11 69,1 9 82 84,4 

6. Reforçar a imagem e 
os valores identitários 
do AES. 

10. Planeamento estratégico da 
comunicação interna e externa. 

8 91,3 5 63 96,0 

11. Reforço da proximidade e do 
sentimento de pertença dos alunos e 
dos profissionais às escolas e ao AES. 

28 51,8 26 93 50,4 

7. Promover o 
funcionamento eficiente 
e eficaz das estruturas 
organizacionais e 
pedagógicas. 

12. Reforço das lideranças nas suas 
competências de decisão. 

4 92,5 3 75 86,7 

13.  Clareza e eficácia da articulação 
organizacional e pedagógica. 

27 91,9 22 81 95,0 

8. Promover o 
desenvolvimento e o 
reconhecimento 
profissional. 

14. Oferta de formação que 
responda às necessidades do pessoal 
docente e não docente. 

13 71,5 12 92 65,8 

9. Implementar 
mecanismos de 
monitorização dos 
processos e dos 
resultados. 

15. Utilização eficaz da 
monitorização como suporte da 
ação. 

16 73,8 11 69 69,1 

10. Melhorar os espaços 
e os equipamentos do 
AES. 

16. Requalificação dos espaços 
escolares. 

14 70,0 13 93 46,9 

17. Preservação e atualização dos 
sistemas e equipamentos 
tecnológicos. 

8 81,3 3 38 66,7 

11. Reforçar a 
comunicação/articulação 
com a comunidade 
educativa. 

18. Desenvolvimento de uma ação 
educativa concertada entre os vários 
intervenientes educativos. 

29 79,7 25 86 67,6 

19 Divulgação do impacto da ação 
educativa. 

16 71,9 12 75 64,2 

 Global 585 76,0 430 71,6 74,3 

 

 

Com base na tabela anterior é possível encontrar a relação entre o nº de atividades propostas e a 

média da taxa de concretização por medida do PEA, como se apresenta no gráfico seguinte. 

 



 68 

 
 

Com base neste gráfico, verifica-se que a medida com maior número de atividades propostas foi 

a medida 7 do PEA - Promoção de aprendizagens e saberes em processos não-formais e informais 

-, com 120 atividades propostas, seguido da medida 1 do PEA - Adequar os processos de ensino-

aprendizagem às características e condições individuais de cada aluno -, com 98 atividades 

propostas. No entanto, quando se analisa a média da taxa de concretização verifica-se que 

relativamente à medida 7, apenas foram concretizadas 57,4 % das atividades inicialmente 

propostas. Relativamente às atividades propostas para dar resposta à medida 1 do PEA, a média 

da taxa de concretização foi de 80,5 %. 

A medida do PEA com menor média de taxa de concretização (51,8 %) foi a medida 11 - Reforço 

da proximidade e do sentimento de pertença dos alunos e dos profissionais às escolas e ao AES. 

As justificações dadas, nos comentários efetuados pelo responsável pela entidade, para o 

decréscimo nas taxas de concretização de algumas atividades estevavam relacionadas com os 

constrangimentos causados pela pandemia.  Contudo, é de salientar que no global a média da 

taxa de concretização se situou nos 76%, pelo que se pode considerar que as atividades 

propostas no PAA tiveram uma boa taxa de concretização. 
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Com base na tabela anterior também é possível encontrar a relação entre a média da taxa de 

avaliação das atividades por medida do PEA, como se apresenta no gráfico seguinte.

 

 

Com base neste gráfico, verifica-se que a medida com maior número de atividades com 

avaliações realizadas foi a medida 7 do PEA - Promoção de aprendizagens e saberes em 

processos não-formais e informais -, com 89 atividades avaliadas, seguido da medida 1 do PEA - 

Adequar os processos de ensino-aprendizagem às características e condições individuais de cada 

aluno -, com 72 atividades avaliadas.  

Quando se analisa a média da taxa de avaliação, verifica-se que relativamente à medida 7, a 

média da avaliação dessas atividades foi de 68,3%. Relativamente às atividades propostas para 

dar resposta à medida 1 do PEA, a média da taxa de avaliação foi de 72,0%. 

A medida do PEA com menor média de taxa de avaliação (46,9 %) foi a medida 16 - 

Requalificação dos espaços escolares. As justificações apresentadas, nos comentários efetuados 

pelo responsável pela entidade, para os valores mais baixos das taxas de avaliação de algumas 

atividades estavam relacionadas com os constrangimentos causados pela pandemia.  Contudo, 

é de salientar que no global a média da taxa de concretização se situou nos 74,3%, pelo que se 

pode considerar que as atividades propostas no PAA tiveram uma boa taxa de avaliação. 
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4.2. Análise do nº de atividades e média da sua taxa de concretização por entidade 

proponente 

 

Tabela 56 - nº de atividades e média da sua taxa de concretização por entidade proponente 

Entidade 
nº de atividades 

propostas 
média da taxa de 
concretização (%) 

(Des)Dramatizar 4 50,0 

AEC 1 100 

Assembleia de Jovens 1 100 

Bibliotecas Escolares 25 70,4 

Biblioteca Escolar - ESSampaio 27 79,6 

Biblioteca Escolar - EB Castelo 10 63,0 

Biblioteca Escolar - EB Cotovia 14 42,1 

Centro de Apoio à Aprendizagem 30 69,3 

Coordenação dos diretores de turma dos CCH 8 97,5 

Coordenação dos Cursos Profissionais 12 70,8 

Coordenação dos diretores de turma do Ensino Básico 8 97,5 

Clube da Robótica e da Computação 1 50,0 

Clube de Artes Decorativas 1 100 

Clube de Basquetebol 1 ----- 

Clube de Produção Artesanal 1 ----- 

Clube de Proteção Civil 5 ----- 

Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa 2 35,0 

Curso Profissional de Técnico de Turismo 2 50,0 

Cursos Noturnos 4 97,5 

Departamento de Artes e Tecnologias 14 52,1 

Departamento de Ciências Físicas e Naturais 6 50,0 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 1 90,0 

Departamento de Educação Especial 15 75,3 

Departamento de Educação Física e Desporto 34 5,3 

Departamento de Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 5 100 

Departamento de Línguas Estrangeiras 17 65,9 

Departamento de Matemática 5 60,0 

Departamento de Português 16 91,9 

Desporto Escolar 1 ------- 

Direção 32 93,8 

Coordenação de estabelecimento da EB1 Cotovia 16 36,9 

Coordenação de estabelecimento da EB1 Sampaio 10 60,0 

Coordenação de estabelecimento da EB23 Castelo 18 70,0 

Coordenação de estabelecimento da EB Zambujal 12 100 

EMAEI - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 15 96,7 

EPIS - Empresários Pela Inclusão Social 3 66,7 

Erasmus + 1 100 

ETIC - Equipa TIC 3 66,7 
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Jornal LookAES 5 98,0 

NAI - Núcleo de Avaliação Interna 21 89,0 

PES - Projeto de Educação para a Saúde 35 65,1 

Projeto Ecoescolas 48 84,6 

Projeto MAIA 5 100 

Regime Escolar de Fruta, Produtos Hortícolas e… 1 80,0 

Serviço de Psicologia e Centro de Recursos para a Inclusão 7 100 

Subcoordenação do Grupo 100 - Pré-Escolar 4 75,0 

Subcoordenação do Grupo 200 - História e Geografia de 
Portugal 3 100 

Subcoordenação do Grupo 300 - Português do 3º Ciclo 2 100 

Subcoordenação do Grupo 320 - Françês 2 50,0 

Subcoordenação do Grupo 350 - Espanhol 3 83,3 

Subcoordenação do Grupo 400 - História 14 85,0 

Subcoordenação do Grupo 420 - Geografia 8 92,5 

Subcoordenação do Grupo 430 - Economia e Contabilidade 2 100 

Subcoordenação do Grupo 510 - Física e Química 13 100 

Subcoordenação do Grupo 520 - Biologia e Geologia 12 100 

Subcoordenação do Grupo 530 - Educação Tecnológica 5 100 

Subcoordenação do Grupo 550 - Informática 2 100 

Subcoordenação do Grupo 600 - Artes Visuais 12 80,8 

Global 585 73,1 

 

 

Com base nesta tabela, verifica-se que as entidades com maior número de atividades propostas 

foram o Projeto Eco-escolas, com 48 atividades, o Projeto de Educação para a Saúde, com 35 

atividades, o Departamento de Educação Física e Desporto, com 34 atividades propostas, a 

direção, com 32 atividades, o Centro de Apoio à Aprendizagem, com 30 atividades propostas, e 

as bibliotecas escolares, com 25 atividades propostas. 

 

Nos resultados das médias das taxas de concretização, verifica-se que, no geral, estas foram 

elevadas. No entanto, algumas das entidades não apresentam valores para a taxa de 

concretização, uma vez que não foi possível realizar muitas atividades devido à situação 

pandémica ou por outros motivos não imputáveis à entidade proponente. 

 

Contudo, é de salientar que no global a média da taxa de concretização se situou nos 73,1%, 

pelo que se pode considerar que as atividades propostas no PAA, por cada estrutura, tiveram 

uma boa taxa de concretização. 

 

As atividades de cada turma ficaram registadas nos planos de trabalho das turmas e a sua 

avaliação também consta nesse documento. Apresenta-se no anexo 1 um levantamento das 

atividades por ciclo, de forma a poder ser feita a sua consulta. 
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Em anexo são apresentados os relatórios das atividades de enriquecimento curricular (Anexo 2), 

do Projeto de Educação para a Saúde (Anexo 3), de Atividades da EMAEI (Anexo 4), Relatório de 

Avaliação do CAA (Anexo 5) e Relatório do projeto MAIA (anexo 6). 

 

5. REGIME NÃO PRESENCIAL 

No decorrer deste ano letivo, o regime não presencial foi implementado em função do 

agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, (DGEstE III.2 – Organização e 

funcionamento das atividades letivas e formativas. No decorrer do período em que este regime foi 

aplicado foram realizados monitorizações e acompanhamentos, bem como planos de melhoria, 

que se apresentam em anexo (anexo 7).  

 

6. ANEXOS 

Anexo 1- Levantamento das atividades por ciclo apresentadas e avaliadas nos PTT 

Anexo 2 - Relatório das atividades de enriquecimento curricular 

Anexo 3 – Relatório do Projeto de Educação para a Saúde (PES) 

Anexo 4 - Relatório de Atividades da EMAEI 

Anexo 5 – Relatório de Avaliação do CAA 

Anexo 6 -Relatório do Projeto MAIA 

Anexo 7 -Monitorização do regime não presencial 

 

 


