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Nota Introdutória 

 

É propósito deste relatório de autoavaliação apresentar uma análise reflexiva do Projeto Educativo 

do Agrupamento (PEA) nos seus diferentes Eixos de Intervenção. Trata-se da primeira monitorização feita à 

luz das alterações introduzidas no ano letivo transato. 

Pretende-se aferir, de forma clara e objetiva, o grau de consecução dos objetivos do PEA, na procura 

do autoconhecimento, sustentado na autorreflexão sobre práticas curriculares, ações de natureza 

organizacional e de liderança e gestão, com impactos nas aprendizagens dos alunos e nos resultados 

académicos, cujo fim último será a melhoria da qualidade da educação e do ensino prestados. 

A metodologia de recolha de dados, ancorada na análise das checklists de monitorização dos Eixos de 

Intervenção do PEA, permitiu elencar, por um lado, os pontos fracos e respetivas ações de melhoria, e por 

outro, os pontos fortes. Estes refletem o impacto de práticas (pedagógicas e organizacionais) sistemáticas e 

sustentáveis que têm contribuído para a consolidação dos princípios do PEA: Responsabilidade, 

Comportamento ético, Respeito pela pessoa e Construção do conhecimento. 

Tendo este ano letivo decorrido sob o cenário de pandemia e no respeito pelas normas e orientações 

do Plano de Contingência do Agrupamento, o desenvolvimento do PEA e do Plano Anual de Atividades 

(PAA) teve de ajustar-se aos condicionalismos que foram ocorrendo ao longo do ano, designadamente a 

necessidade de recorrer ao Ensino a Distância (E@D) durante uma parte do 2º período. 

Os resultados agora apresentados refletem o trabalho desenvolvido por toda a Comunidade Escolar 

na prossecução dos objetivos do PEA, apesar dos inúmeros condicionalismos que limitaram a ação 

pedagógica e organizativa, mas que não foram impedimento para continuar a apostar num ensino e numa 

educação de qualidade que contribua para formação integral das nossas crianças e dos nossos alunos. 
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EIXO DE INTERVENÇÃO : AUTOAVALIAÇÃO   

  

Fontes: 
CHECK-LIST  AUTOAVALIAÇÃO 

RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO 

 

PONTOS FORTES: 

o Existência de uma diversidade de instrumentos de monitorização/avaliação dos diferentes Eixos de 

Intervenção do PEA; 

o Auscultação alargada e sistemática da Comunidade Escolar relativa à ação educativa, 

nomeadamente, no que concerne ao E@D e Avaliação Pedagógica; 

o Produção de diversos relatórios de monitorização ao longo do ano letivo; 

o Significativa coerência entre o Relatório de Autoavaliação do Agrupamento e o documento de 

Organização do Ano Letivo; 

 

PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS: 

o A participação e o envolvimento da Comunidade Educativa nos processos de autoavaliação ainda 

não ocorrem de forma suficientemente alargada; 

o Incipiente prática reflexiva em torno do relatório de Autoavaliação nos diferentes departamentos. 

o Cumprimento parcial das ações de melhoria apresentadas no Relatório de Autoavaliação.  

 

SUGESTÕES  DE  MELHORIA: 

• Recomenda-se o envolvimento de mais docentes nas atividades do OQ, constituindo duas equipas, uma 

para fazer a análise de dados e outra para fazer a avaliação (a já existente); 

• No sentido de incrementar o envolvimento da Comunidade Educativa nos processos de autoavaliação, 

sugere-se que colaborem na elaboração do Relatório de Autoavaliação as coordenadoras do Pessoal 

Não Docente (PND), um representante da Associação de Pais/EE e o/a presidente da Associação de 

Estudantes. 

• Promover reuniões de Departamento, no início do ano letivo, especialmente destinadas a conhecer, 

analisar e refletir sobre o Relatório de Autoavaliação. 

• Criar condições para o cumprimento integral das ações de melhoria propostas. 
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EIXO DE INTERVENÇÃO - LIDERANÇA E GESTÃO  

 

Fontes: 

CHECK-LIST  LIDERANÇA  E GESTÃO 

PLANO DE FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

PAA 

RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO 
 

PONTOS FORTES: 

o Desenvolveram-se projetos de natureza interdisciplinar em todos os anos de escolaridade, nos 

diversos departamentos, fruto da existência de condições organizacionais que o permitiram – 

horários, recursos humanos e materiais; 

o Divulgação dos documentos orientadores do Agrupamento a toda a Comunidade Educativa através 

da página Web; 

o Existência de uma consolidada prática de auscultação da Comunidade Educativa para recolha de 

informação e monitorização; 

o Empenho demonstrado pelos Coordenadores de Departamento no cumprimento das funções que 

lhes são atribuídas; 

o A oferta de formação creditada destinada a professores, em domínios considerados importantes: 

“Planificar para Incluir através do Desenho Universal para a Aprendizagem”, “Melhoria das Práticas 

de Avaliação Pedagógica”, “Aprendizagem Sócio emocional”, com uma participação alargada; 

o Oferta de formação para PND: “Relacionamento Interpessoal”, “Epilepsia”, “Informática na Ótica 

do Utilizador”. 

 

PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS: 

o Embora os documentos orientadores estejam suficientemente divulgados, é difícil perceber qual o 

grau de conhecimento que existe; 

o Apesar de existirem diversas parcerias com a Escola, os constrangimentos decorrentes da 

pandemia, condicionaram a concretização de muitos projetos e atividades. 

 

SUGESTÕES  DE  MELHORIA: 

• Recomenda-se que se concretize a devida auscultação à Comunidade Escolar para recolha de dados 

quanto ao grau de satisfação relativo às condições físicas da escola, ao ambiente escolar, ao 

trabalho desenvolvido, à qualidade do serviço educativo e à comunicação interna, já que no 

decorrer deste ano letivo não foi possível fazer.  
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EIXO DE INTERVENÇÃO : PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

Fontes:  

CHECK-LIST PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO 

 

PONTOS FORTES: 

o No campo de análise Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos, atingiram-se 

as metas estipuladas para os vários indicadores. 

o O projeto Erasmus+ contribuiu de forma decisiva para a consecução das metas do campo de análise 

referido anteriormente. 

o O papel da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em especial da sua 

coordenadora, tem sido decisivo na implementação do estipulado no Decreto-Lei nº 54/2018, na 

sua redação atual, concretamente nas orientações emitidas no âmbito das estratégias de 

diferenciação pedagógica e da avaliação, favorecendo a equidade e a inclusão. 

o As sessões de orientação escolar e profissional dinamizadas pela Psicóloga do Agrupamento 

revelaram-se uma mais-valia na escolha esclarecida dos cursos a ingressar no ensino secundário ou 

no ensino superior. 

o A componente lúdica das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) está devidamente implementada, cumprindo o seu propósito. 

o O Referencial de Avaliação do Agrupamento potenciou a diversificação dos processos de recolha de 

informação (rubricas). 

o No E@D a utilização das rubricas de avaliação revelou-se uma mais-valia na implementação da 

avaliação pedagógica. 

o Os recursos humanos do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) foram mobilizados para a 

prestação de Apoio Individualizado, apoio a Português Língua Não Materna, Apoio Tutorial e para 

possibilitar a operacionalização de condições especiais de avaliação (realização de fichas/testes de 

avaliação em sala à parte, com leitura orientada dos enunciados). 

o Todos os alunos participaram nas atividades promovidas pela Biblioteca Escolar (BE), tanto no 

regime presencial como no E@D; na maior parte dos casos, essa oferta ocorreu em formato digital. 

o A utilização generalizada do correio eletrónico institucional e da plataforma Teams permitiu 

contactos mais regulares entre Pais/Encarregados de Educação e docentes. 



   

 

6 

o Há uma prática regular de reflexão sobre o sucesso académico com indicação de estratégias de 

melhoria. 

o São produzidos diferentes recursos pedagógicos em Trabalho Colaborativo (TC) que, 

posteriormente, são aplicados em sala de aula. 

 

PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS: 

o A meta relativa à articulação vertical foi parcialmente alcançada, pois, atingiu-se no que se refere à 

transição da Educação Pré-escolar para o 1ºCiclo e do 1º para o 2ºCiclo, contudo, na transição entre 

os restantes ciclos/níveis essa articulação concretiza-se informalmente nas reuniões de trabalho 

colaborativo e nas reuniões de departamento. 

o A articulação horizontal ocorreu informalmente ao nível do conselho de turma/conselho de 

docentes/equipas/pares pedagógicos do 2ºCiclo. 

o Foram desenvolvidas atividades no âmbito dos temas obrigatórios de Cidadania e Desenvolvimento 

(CD), embora, nem sempre integrados intencional e articuladamente em projetos específicos desta 

componente do currículo. 

o Nas componentes do currículo de CD, Oferta Complementar e Complemento à Educação Artística 

não tem sido feita a reflexão sobre os resultados. 

o Conquanto existissem equipas disponíveis para a implementação da regulação por pares, não foi 

possível concretizar esta prática. 

 

SUGESTÕES  DE  MELHORIA: 

• Maior flexibilização do TC para que os professores possam planificar a integração curricular ao nível 

de projetos interdisciplinares. 

• Considera-se necessário existir projetos de escola no âmbito dos temas obrigatórios de CD que 

poderão contar com a colaboração de diversos parceiros. 

• Recomenda-se a recolha de evidências relativa à regulação pelas lideranças, concretamente no que 

diz respeito à prática reflexiva sobre a eficácia das metodologias de 

ensino/aprendizagem/avaliação e o seu impacto na melhoria das aprendizagens dos alunos e no 

desenvolvimento profissional dos docentes.  

• Sugere-se incluir como ponto de ordem de trabalhos de reuniões de Departamento a partilha de 

práticas científico-pedagógicas relevantes e a reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias 

de ensino/aprendizagem/avaliação (regulação pelas lideranças).  
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EIXO DE INTERVENÇÃO: RESULTADOS 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Fontes:  

CHECK-LIST DOS RESULTADOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

PAA 

 

PONTOS FORTES: 

o Todos os alunos que concluíram o 2º Ciclo no presente ano letivo fizeram-no em dois anos, 

cumprindo-se a meta neste indicador. 

o A taxa de transição/aprovação foi alcançada, tanto no Ensino Básico, como no Ensino Secundário. 

o As taxas de sucesso alcançadas nos diferentes ciclos/níveis de ensino foram alcançadas, na maior parte 

das disciplinas. 

o No 1º e no 2º Ciclo a taxa de sucesso cumulativo alcançada superou a meta definida no PEA. 

o No 3º Ciclo, neste mesmo indicador, a meta foi alcançada no 7º e no 9º ano. 

o No indicador relativo à média, verifica-se que os valores de referência foram alcançados/superados 

nos níveis/ciclos de ensino a que se reportam. 

o No 2º Ciclo, destaca-se o 6º ano por ter obtido resultados acima dos valores de referência em todos os 

indicadores. 

 

PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS: 

o No 1º Ciclo não foi alcançada a meta fixada para a taxa de alunos que concluíram o ciclo em 4 anos. 

o No que concerne à taxa de sucesso cumulativo, no 1º e no 2º ano, os valores alcançados situam-se 

abaixo dos valores de referência. 

o No 3º Ciclo, o 8º ano é aquele onde se verifica desfasamento face às metas em diversos indicadores. 

o No Ensino Secundário, é no 10º ano que se observam resultados com discrepância em relação aos 

valores de referência em alguns dos indicadores em avaliação. 

SUGESTÕES DE MELHORIA: 

• Aplicar as medidas de promoção do sucesso escolar já em curso e outras que possam vir a delinear-

se aos alunos/turmas que evidenciem mais fragilidades, com maior enfoque naquelas que registam 

resultados menos alinhados com os valores de referência. 
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• Delinear estratégias de atuação ao nível dos conselhos de turma/conselhos de docentes que visem 

a recuperação das aprendizagens e ou competências comprometidas e a atuação precoce em 

situação de risco de insucesso escolar. 

• Promover e incentivar ações de investimento no bem-estar social e emocional. 

 

RESULTADOS PARA A EQUIDADE E INCLUSÃO 

 

PONTOS FORTES:  

o A taxa de transição/aprovação dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão 

(medidas seletivas e medidas adicionais) foi alcançada no 2º e 3º Ciclos e no Ensino Secundário. 

o No Ensino Básico, as taxas referentes à qualidade do sucesso – taxa de menções/níveis/≥ Bom/4 – 

superaram os valores de referência.  

o No 3º Ciclo, destaca-se o 7ºano, em especial o 7C e 7D, pelos bons resultados alcançados neste 

indicador (taxa de níveis ≥ 4). 

o No Ensino Secundário, é no 12º ano que se observam melhores resultados neste indicador. 

o Em todos os ciclos/níveis de ensino, os valores alcançados na taxa de sucesso pleno encontram-se 

alinhados ou acima do valor de referência. 

o A Taxa de alunos que reúne os critérios para integrar o Quadro de Excelência supera os valores de 

referência nos vários ciclos/níveis de ensino. 

 

PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS: 

o A retenção de 1 aluno do 2ºano com medidas seletivas. 

o No 1º Ciclo, verifica-se que algumas turmas apresentam taxas de sucesso pleno inferiores ao valor de 

referência – B1B, B2A, B2B, C1A, C2A, V2A, M3A, V3A. 

o No 3º Ciclo verifica-se situação idêntica nas turmas 8A, 8C, 8D E 9A. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA: 

• Continuar a apostar em projetos/atividades que impliquem uma maior mobilização de saberes e 

que contemplem atividades e tarefas mais desafiadoras e mais estimulantes do ponto de vista 

cognitivo (projetos interdisciplinares, Domínios de Autonomia Curricular…). 

• Ampliação de aprendizagens baseadas num ensino exploratório e na resolução de problemas. 
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• Consolidar a abordagem multinível de acesso ao currículo, pugnando para que todos os alunos 

tenham garantidas as condições adequadas às suas necessidades e possam desenvolver em pleno 

as suas potencialidades. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

PONTOS FORTES:  

o Apesar de não ter sido possível a participação de alunos no Parlamento dos Jovens, devido aos 

promotores do programa não terem lançado a edição 20/21, verifica-se uma boa participação no 

Orçamento Participativo de Escolas (OPE), com 4 turmas a apresentar projetos. 

o Continua a verificar-se uma participação significativa do Agrupamento em ações de solidariedade. 

o Contribuíram para a promoção da equidade e inclusão os seguintes projetos/atividades: 

I. As atividades/projetos da BE pela sua abrangência e diversidade; 

II. Os Planos de Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário (PDPSC) - Árvore dos Afetos e 

Supera com as TIC na promoção e desenvolvimento de competências socio emocionais e de 

competências digitais; 

III. PAIDEIA e Ágor@ na promoção de projetos de mentoria entre pares, estimulando o 

relacionamento interpessoal e cooperação entre alunos. 

o Dos alunos que concluíram o ensino secundário em 2019/2020 e se candidataram ao ensino superior, 

17 de 18 ingressaram. 

PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS: 

o Fraco envolvimento dos alunos na constituição de listas para a Associação de Estudantes. 

o Verificaram-se ocorrências das quais resultaram a aplicação de medidas sancionatórias a dois alunos 

do 3ºciclo. 

o No 1ºCiclo não foram desenvolvidos projetos no âmbito da participação democrática. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA: 

• Incentivar os Diretores de Turma a envolverem os alunos: 

− Na constituição de listas para a Associação de Estudantes; 

− No debate para apresentação dos seus planos de ação; 

− No ato eleitoral. 
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• Dar continuidade aos PDPSC no âmbito do desenvolvimento das competências socio emocionais 

como forma de melhorar o cumprimento das regras e da disciplina. 

• Promover/incentivar o desenvolvimento de projetos de participação democrática nos vários ciclos, 

em especial no 1º Ciclo. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 

PONTOS FORTES:  

o A Escola tem estabelecido um importante conjunto de parcerias que contemplam todos os ciclos e 

níveis de ensino e que contribuem para o desenvolvimento integral de todas as crianças e alunos. 

o Os sucessos dos alunos em termos de atividades e projetos em que participam são amplamente 

divulgadas nas Revistas “Escola Viva”e “Escolinha Viva” e nas redes sociais do Agrupamento. 

o A Escola continua a ceder as suas instalações para benefício da comunidade. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA: 

• Sugere-se a auscultação quanto ao grau de satisfação relativamente ao ambiente escolar a alunos e 

EE. 

• Propõe-se a criação de uma equipa responsável pela divulgação das atividades/projetos da Escola 

com o objetivo de projetar a imagem do Agrupamento na comunidade educativa.  
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Considerações finais globais: 

PRINCIPAIS IMPACTOS DO TRABALHO PRODUZIDO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Este foi o primeiro relatório de autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Barroselas (AEB) 

produzido a partir das atualizações feitas ao PEA no ano letivo transato. 

No ano letivo que agora termina foi necessário ajustar toda a ação educativa e organizacional ao 

contexto de pandemia vivido mundialmente e responder de forma eficaz às orientações do Ministério da 

Educação e às normas da Direção Geral de Saúde, no que concerne às regras sanitárias de combate à 

COVID 19. 

Mesmo assim, o PAA continuou a apresentar um leque diversificado de atividades/projetos que 

contribuiu para o bom desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 

A BE, apesar de realizar diversas atividades no formato online e com condicionamento no acesso por 

parte dos alunos, é um importante recurso da Escola, contribuindo para o desenvolvimento de algumas das 

áreas de competência do Perfil dos Alunos, designadamente, Linguagens e Textos, Informação e 

Comunicação, Pensamento Crítico e Pensamento Criativo. 

Verificou-se, ao longo do ano, a impossibilidade de realização de diversas atividades/projetos, 

designadamente, as que implicavam saídas de autocarro (visitas de estudo, Projeto da natação e das 

náuticas, do Parlamento dos Jovens…) e ainda outras que envolvessem articulação com a Comunidade 

Educativa. Por esse motivo, não foi possível recolher dados em alguns indicadores. 

O espaço destinado ao TC foi frequentemente destinado ao debate e reflexão em torno do 

Referencial de Avaliação do Agrupamento, visto que este foi também o ano da sua implementação e 

tornou-se premente a discussão sobre Avaliação Pedagógica. 

Nos projetos que a Escola desenvolve no âmbito da sua autonomia e que decorrem do estipulado no 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de junho, não foi possível constituir equipas pedagógicas em torno de um 

projeto comum envolvendo diferentes turmas, optando-se por uma metodologia assente nos pares 

pedagógicos e no grupo-turma, daí que a articulação vertical e horizontal apenas se concretizou a este nível 

e não das equipas pedagógicas, como vinha acontecendo desde 2018/2019.  

Em suma, os resultados alcançados permitem-nos inferir que no AEB os processos de autoavaliação 

assentes na recolha sistemática de informação e na reflexão alargada sobre as práticas se encontram 

consolidados e têm contribuído para a melhoria da escola enquanto organização educativa. 
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Barroselas, 21 de julho de 2021 

A Equipa responsável: 
 

Carla Fernandes 
Carla Magalhães 

Cláudia Ribeiro 
Helena Imperadeiro 

Isabel Sá 
Marcelo Torre 
Marcial Passos 

Amélia Lopes 
Clara Ferreira 

Conceição Cancela 
Fátima Lira 

Teresa Amorim 
Rosa Cruz 

Teresa Rego 
 
 

Parecer do Conselho Pedagógico 
 

«O processo de autoavaliação do Agrupamento tem permitido um conhecimento mais 

fidedigno dos documentos orientadores pela reflexão que suscita em torno dos indicadores que 

promovem os objetivos estratégicos e específicos do Projeto Educativo do Agrupamento e a 

integração de estratégias específicas ao nível pedagógico e organizacional nas práticas 

educativas.» 

 

Barroselas, 27 de julho de 2021 

A Diretora, 

Maria Teresa da Costa Almeida 

 

Aprovado por unanimidade em reunião do Conselho Geral 

Barroselas, 29 de julho de 2021 

O Presidente do Conselho Geral, 

Joaquim Alberto Sousa 

 


