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Relató rió final da 
Autóavaliaça ó 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

 «A avaliação é um processo que consiste em recolher um conjunto de informações 

pertinentes, válidas e fiáveis, e de examinar o grau de adequação entre este conjunto de 

informações e um conjunto de critérios escolhidos adequadamente com vista a 

fundamentar a tomada de decisões.» 

 

De Ketele (1991,p. 266) 

 



0 
 

 



 

Índice 

 
1-INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 1 

2 - EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO E METODOLOGIA ADOTADA .................................................... 1 

3 – OBJETIVOS ............................................................................................................................ 1 

OBJETIVOS GERAIS .................................................................................................................. 1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 2 

4 - METODOLOGIA ADOTADA ..................................................................................................... 2 

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES ................................................................................. 3 

6 - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA .................... 20 

7 – RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO ..................................................................................... 33 

8– RELATÓRIO GLOBAL, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO INTERNA ................................................. 35 

9 – A INDISCIPLINA NA ESCOLA ................................................................................................. 38 

 

 

Índice dos Quadros 

Quadro 1 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 1º Ciclo. .................................................. 3 

Quadro 2 - Taxa de transição do 1º Ciclo. .................................................................................... 5 

Quadro 3- Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) .................. 6 

Quadro 4 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 2º Ciclo. .................................................. 7 

Quadro 5 - Taxa de transição do 2º Ciclo. .................................................................................... 8 

Quadro 6 – Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) ................ 8 

Quadro 7 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 3º Ciclo. ................................................ 10 

Quadro 8 - Taxa de transição do 3º Ciclo. .................................................................................. 12 

Quadro 9 – Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) .............. 12 

Quadro 10 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina secundário. ......................................... 14 

Quadro 11 - Taxa de transição do Secundário ........................................................................... 15 

Quadro 12 – Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) ............ 15 

Quadro 13 - Exames Nacionais do Ensino Básico ....................................................................... 17 

Quadro 14 - Exames Nacionais do Ensino Secundário ................................................................ 19 

Quadro 15 – Resultado do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior............................. 19 

Quadro 16 - Apreciação Global do Agrupamento ...................................................................... 20 

Quadro 17 - Resultados da Grelha de Autoavaliação do Agrupamento ...................................... 33 

Quadro 18 - Áreas de intervenção / Ações de Melhoria ........................................................... 37 

 



 

 

Índice dos Gráficos 

Gráfico 1 - Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano/disciplina 1º Ciclo. ..... 5 

Gráfico 2 - Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano/disciplina no 2º Ciclo. 8 

Gráfico 3 - Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano/disciplina no 3º Ciclo.

 ................................................................................................................................................. 12 

Gráfico 4 - Comparação das médias da taxa de sucesso escolar por ano/disciplina no ens. 

secundário. ............................................................................................................................... 15 

Gráfico 5 - Comparação das médias por critério da CAF do Agrupamento ................................. 34 

Gráfico 6 - Indisciplina por escola do agrupamento ................................................................... 38 

Gráfico 7 - Indisciplina por ano de escolaridade ........................................................................ 39 

Gráfico 8 - Indisciplina por género ............................................................................................. 39 

Gráfico 9 - Indisciplina por meses .............................................................................................. 40 

Gráfico 10 - Indisciplina por tempos letivos ............................................................................... 40 

Gráfico 11 - Indisciplina por espaço escolar ............................................................................... 41 

Gráfico 12 - Tipificação das infrações ........................................................................................ 41 

 

 

 

file:///C:/Users/Joaquim/Dropbox/Escola/av_escola/Relatório%20final%20da%20Autoavaliação_13.docx%23_Toc403675058


 

Relatório de Avaliação Interna   
 1 

Relatório de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Tábua – 13/14  
   
 

1-INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os dados sobre o funcionamento do Agrupamento de Escolas de Tábua.  

É uma ferramenta de suporte à reflexão que serve como base de trabalho para continuarmos a 

apostar nas dinâmicas existentes e estimularmos a melhoria contínua, identificando as áreas 

onde é necessário aperfeiçoarmos as práticas e incentivarmos a partilha de experiências e de 

conhecimento para que mais facilmente possamos planear estratégias e intervir, para assim ser 

mais eficiente todo o trabalho desenvolvido. 

 

2 - EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO E METODOLOGIA ADOTADA  

A Equipa da Avaliação Interna do Agrupamento de Escola de Tábua, no ano letivo 2013/2014, foi 

constituída pelos seguintes elementos: 

Joaquim Bispo - (Coordenador da Avaliação Interna de Escola)  

Margarida Osório – Docente; 

Sandra Bompastor – Docente; 

Marco Abreu – Docente; 

Paula Tavares – Representante do Pessoal Não Docente; 

 

3 – OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS  

 Fomentar a reflexão no seio da comunidade educativa em torno da procura de um sentido 

coletivo de agrupamento;  

 Incentivar a comunidade educativa na busca sistemática e rigorosa da melhoria e eficácia 

do agrupamento;  

 Concretizar um conjunto de intenções constantes nos documentos orientadores da vida 

escolar.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conhecer/compreender as dinâmicas desenvolvidas nas escolas do agrupamento, no 

sentido de proporcionar soluções mais adequadas e criativas à resolução dos problemas 

emergentes;  

 Assegurar o sucesso educativo, baseado na política de qualidade, exigência e 

responsabilidade;  

 Conhecer os resultados alcançados com o desenvolvimento de projetos dinamizadores 

do Agrupamento; 

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização do 

Agrupamento e dos seus níveis de eficiência e eficácia;  

 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados da escola;  

 Informar e envolver a comunidade educativa sobre o desenvolvimento do processo de 

autoavaliação; 

 Informar toda a comunidade educativa sobre os resultados alcançados; 

 Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento. 

 

4 - METODOLOGIA ADOTADA  
Fases de operacionalização do processo de Autoavaliação:  

a) Constituição da Equipa de Autoavaliação;  

b) Elaboração dos indicadores que constam da Grelha de Autoavaliação;  

c) Recolha de evidências relativas aos resultados escolares;  

d) Preenchimento da Grelha de Autoavaliação pelos representantes disciplinares, 

coordenadores dos conselhos de docentes, professores bibliotecários, representantes do 

pessoal não docente e representantes dos alunos do secundário;  

e) Elaboração do Diagnóstico Organizacional do AET;  

f) Discussão dos resultados da avaliação interna e das medidas de melhoria a implementar; 

g) Divulgação à comunidade educativa dos resultados alcançados. 
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5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES  

Os resultados escolares foram recolhidos pela Equipa de Autoavaliação como evidências e posteriormente analisados. Assim, são apresentados os 

resultados escolares relativos aos anos letivos de 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, tal como uma análise evolutiva dos mesmos. 

Quadro 1 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 1º Ciclo. 

Disciplinas 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.º 

Ano 

2.º 

Ano 

3.º 

Ano 

4.º 

Ano 
Média 

1.º 

Ano 

2.º 

Ano 

3.º 

Ano 

4.º 

Ano 
Média 

1.º 

Ano 

2.º 

Ano 

3.º 

Ano 

4.º 

Ano 
Média 

Língua Portuguesa / Português 85,88 79,84 91,35 95,65 88,18 92,22 75,00 85,98 90,29 85,87 77,01 85,71 90,43 89,42 85,64 

Matemática 87,06 80,65 90,38 81,88 84,99 88,89 75,93 85,05 90,29 85,04 81,61 83,04 82,98 90,38 84,50 

Estudo do meio 96,47 86,29 95,19 95,65 93,40 98,89 79,63 99,07 94,17 92,94 91,95 90,18 98,94 99,04 95,03 

Expressão e 

Educação 

Plástica 98,82 99,19 96,15 98,55 98,18 

98,89 97,22 99,07 99,03 98,55 97,70 99,11 100,00 100,00 99,20 Musical 98,82 99,19 97,12 99,28 98,60 

Dramática 98,82 99,19 97,12 99,28 98,60 

Físico Motora 98,82 100,00 95,19 99,28 98,32 98,89 99,07 99,07 99,03 99,01 98,85 100,00 100,00 100,00 99,71 

Apoio ao Estudo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 89,66 97,32 100,00 100,00 96,75 

Educação para a cidadania -- -- -- -- -- 98,89 99,07 98,13 98,06 98,54 98,85 100,00 100,00 100,00 99,71 
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Áreas 

Curriculares 

Não 

Disciplinares  

Formação 

Cívica  98,82 100,00 97,12 99,28 98,80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Estudo 

Acompanhado 96,47 99,19 94,23 99,28 97,29 96,67 91,67 99,07 98,06 96,36 -- -- -- -- -- 

Área de Projeto 97,65 97,58 95,19 99,28 97,42 96,67 95,37 98,13 99,03 97,03 -- -- -- -- -- 

Educação Moral e Religiosa 

Católica 
97,67 100,00 100,00 100,00 99,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Gráfico 1 - Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano/disciplina 1º Ciclo. 

 

 

 

 

Quadro 2 - Taxa de transição do 1º Ciclo. 

Anos 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1.º ano 98,82%* 98,89%* 100,0% 

2.º ano 80,65% 75,93% 85,1% 

3.º ano 92,31% 92,52% 92,4% 

4.º ano 95,65% 92,23% * 94,2% 

* Aluno(a) retido(a) por falta de assiduidade. 

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2013/2014 2011/2012 2012/2013



 

Relatório de Avaliação Interna   
 6 

Relatório de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Tábua – 13/14  
   
 

 

Quadro 3- Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) 

Anos 

2012 - 2013 2013 - 2014 

N.º total de alunos 
Sucesso pleno 

N.º total de alunos 
Sucesso pleno 

Nº % Nº % 

4.º ano 103(*) 84  81,55 104 89  85,88 

(*) 1 aluno não avaliado por falta de assiduidade 

Face aos resultados apresentados para o 1º CEB constata-se que, de uma forma global, é um ciclo 

de ensino onde a percentagem de sucesso nas diferentes áreas disciplinares é francamente 

positiva, assim como as taxas de transição e a percentagem de alunos que termina com sucesso 

pleno, apesar das oscilações patentes, em termos evolutivos, quer ao nível da percentagem de 

sucesso nas várias disciplinas/ano, quer mesmo na taxa de transição. 

A média de sucesso nas disciplinas de português e de matemática tem vindo a diminuir 

progressivamente ao longo dos anos, embora se situe em valores superiores a 84%. No que 

respeita à disciplina de português, a percentagem de sucesso é menor no 1º ano, no entanto, no 

2º ano já se verifica um aumento, que se mantém nos 3º e 4º anos em valores na ordem dos 

90%.  

No que concerne à disciplina de matemática verifica-se que é no 1º ano que a percentagem de 

sucesso é menor, embora superior a 80%, o que se mantém nos 2º e 3º anos, atingindo os 90% 

no 4º ano.  

Relativamente à disciplina de estudo do meio, às áreas no domínio de expressão e educação, 

assim como às áreas curriculares não disciplinares, a percentagem de sucesso é elevada, com 

valores superiores a 95% e nas áreas não disciplinares, mesmo próxima dos 100%. 

A taxa de transição neste ciclo de ensino é superior a 85%, quer ao nível de cada um dos anos de 

escolaridade, quer ao nível do ciclo de estudos, no entanto, atualmente verifica-se uma ligeira 

diminuição ao longo do ciclo, sendo o 2º ano o que apresenta menor valor e o 4º ano o que tem 

valores superiores (94%).  

Quanto à percentagem de alunos que transita com sucesso pleno esta tem vindo a aumentar, 

situando-se atualmente acima dos 85%. 
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Quadro 4 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 2º Ciclo. 

Disciplinas 
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

5.º Ano 6.º Ano Média 5.º Ano 6.º Ano Média 5.º Ano 6.º Ano Média 

Língua Portuguesa 89,43 92,16 90,67 87,79 72,73 80,26 86,09 83,09 84,59 

Inglês 78,86 85 81,61 76,56 66,94 71,75 77,78 70,59 74,19 

Hist. Geog. de Portugal 87,6 92 89,59 75,19 83,47 79,33 82,91 90,37 86,64 

Matemática 77,87 79,21 78,48 70,45 57,85 64,15 62,61 67,63 65,12 

Ciências da Natureza 92,62 98,04 95,09 81,54 76,86 79,2 82,91 91,24 87,08 

Educação Visual 
Tecnológica 

96,72 98,04 97,32 

93,89 81,82 87,86 

86,34 

93,97 95,20 94,59 

86,73 85,95 93,81 94,39 94,10 

Educação Musical 98,35 99,02 98,65 85,22 73,55 79,39 90,72 84,26 87,49 

Educação Física 98,36 100 99,11 97,69 93,39 95,54 98,29 100,00 99,15 

Estudo Acompanhado 97,52 100 98,65 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Formação Cívica 90,98 100 95,09 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Ed.M. Religiosa Católica 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 

Formação Musical ----- ----- ----- 88,24 ----- 88,24 100,00 87,50 93,75 

Classe de Conjunto ----- ----- ----- 88,24 ----- 88,24 100,00 100,00 100,00 

Instrumento ----- ----- ----- 88,24 ----- 88,24 100,00 93,75 96,88 

I.Tec.Inf.Comunicação ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100,00 100,00 

Oficina das Artes ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100,00 100,00 

Expressão Dramática ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- 100,00 100,00 

Ed. para a Cidadania ---- ---- ----- 92,98 91,74 92,36 95,88 91,74 93,81 
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Gráfico 2 - Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano/disciplina no 2º Ciclo. 
 

 

 

Quadro 5 - Taxa de transição do 2º Ciclo. 

Anos 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

5.º ano 96,72% 81,34% 88,0% 

6.º ano 91,35% 72,36%* 85,9% 

(*) 2 alunos não avaliados por falta de assiduidade. 

 
 

 

Quadro 6 – Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) 

Anos 

2012 - 2013 2013 – 2014 

N.º total de alunos 
Sucesso pleno 

N.º total de alunos 
Sucesso pleno 

Nº % Nº % 

5.º ano 135 78  57,78 117 67  57,26 

6.º ano 123(*) 57  46,34 137 70  51,09 

(*) 2 alunos não avaliados por falta de assiduidade. 
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Perante os resultados apresentados verificamos que, em termos globais, há uma diminuição da 

percentagem de sucesso neste ciclo de ensino (2º CEB), comparativamente com o 1º CEB, apesar 

de esta ser positiva nos diferentes domínios em análise. 

Globalmente, o 2º CEB é um ciclo de ensino onde a percentagem de sucesso nas diferentes áreas 

disciplinares é positiva, assim como as taxas de transição. Pese embora as oscilações patentes, 

em termos evolutivos, quer ao nível da percentagem de sucesso nas várias disciplinas/ano, quer 

mesmo na taxa de transição, em que o ano letivo 2012-2013 apresenta percentagens de sucesso, 

de um modo geral, inferiores ao ano anterior. De referir que em 2013-2014 se denota uma 

recuperação positiva da taxa de transição. 

Deste modo, as disciplinas de matemática e inglês são as que apresentam menor percentagem 

de sucesso, sendo que a disciplina de matemática apresenta um valor médio de 65%, o que 

representa uma diferença considerável face às restantes disciplinas que apresentam 

percentagens de sucesso na ordem dos 90%. 

Considerando a análise dos resultados neste ciclo de ensino verificamos que no mesmo ocorre 

uma diminuição da taxa de sucesso. Apesar deste facto os resultados finais de ciclo situam-se 

acima dos 85%. 

Quanto à percentagem de alunos que transita com sucesso pleno há uma grande diferença 

relativamente ao 1º CEB, de cerca de 30 pontos percentuais, situando-se, no 5º ano em 57,26% 

e no 6º ano em 51,09%, apesar da evolução positiva que se verificou na qualidade de sucesso no 

2º CEB. 
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Quadro 7 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 3º Ciclo. 

Disciplinas 
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano Média 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano Média 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano Média 

Língua Portuguesa 58,99 72,95 71,08 67,67 54,33 66,97 67,96 63,09 72,07 61,18 61,26 64,84 

Inglês 59,71 68,85 74,70 67,75 63,20 66,06 79,61 69,62 70,27 70,59 72,97 71,28 

Espanhol 89,29 100,00 100,00 96,43 ----- 80,85 95,92 88,39 100,00 100,00 93,33 97,78 

Francês 69,88 78,26 89,47 79,20 79,53 74,19 73,58 75,77 95,60 90,12 89,39 91,70 

História 89,21 96,30 90,48 92,00 67,20 84,40 90,20 80,60 81,98 95,29 86,49 87,92 

Geografia 76,98 89,81 96,43 87,74 78,74 95,41 93,14 89,10 82,88 91,76 93,69 89,44 

Matemática 50,36 63,11 57,83 57,10 55,20 49,54 53,40 52,71 61,26 58,82 53,15 57,74 

Ciências Naturais 86,33 95,41 86,90 89,55 77,95 89,91 92,23 86,70 91,07 88,37 90,99 89,72 

Físico-Química 80,58 94,44 91,57 88,86 81,60 94,50 88,24 88,11 80,18 90,59 70,27 80,35 

Educação Visual 99,28 99,10 100,00 99,46 94,49 99,08 98,08 97,22 97,27 95,40 99,10 97,26 

Teatro 100,00 ------ ------ 100,00 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Educação Tecnológica 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ------ 100,00 95,45 98,81 ------ 97,13 

Educação Física 89,93 99,09 98,82 95,95 89,76 89,91 98,08 92,58 100,00 98,85 99,10 99,32 

Introd. Tecn. de 
Informação e Comunicação 

------ 100,00 100,00 100,00 96,77 96,30 97,12 96,73 96,36 98,81  97,59 

Atividades de Acomp. e 
Estudo Português 

77,54 88,89 100,00 88,81 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Atividades de Acomp. e 
Estudo Matemática 

89,86 94,44 ------ 92,15 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
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Formação Cívica 89,21 96,75 100,00 95,32 85,83 91,74 100,00 92,52 97,32 98,85 100,00 98,72 

Educação Moral e Religiosa 
Católica 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Classe de Conjunto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,10 99,70 

Formação Musical 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Instrumento 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Artes e Ofícios ------ 93,94 ------ 93,94 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Ciências Naturais/ Físico-
químicas 

------ 91,67 ------ 91,67 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

História/Geografia ------ 83,33 ------ 83,33 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Educação Física/Expressão 
Dramática 

------ 83,33 ------ 83,33 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Educação Visual e 
Tecnológica 

------ 100,00 ------ 100,00 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Educação para a Cidadania ------ ------ ------ ------ 85,83 91,74 100,00 92,52 97,32 98,85 100,00 98,72 
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Gráfico 3 - Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano/disciplina no 3º Ciclo. 

 

 

Quadro 8 - Taxa de transição do 3º Ciclo. 

 

Quadro 9 – Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) 

Anos 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

7.º ano 71,43% 66,41% 86,7% 

8.º ano 92,74% 81,25% 89,7% 

9.º ano 76,74% 76,19% 71,7% 

Anos 

2012 - 2013 2013 - 2014 

N.º total de alunos 
Sucesso pleno 

N.º total de alunos 
Sucesso pleno 

N.º % N.º % 

7.º ano 131 46 35,11% 112 49 43,75% 

8.º ano 112 34 30,36% 87 34 39,08% 

9.º ano 105 41 39,05% 111 37 33,33% 
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Face aos resultados escolares apresentados no Ensino Básico, podemos concluir que, em termos 

globais, há uma diminuição da percentagem de sucesso ao longo dos diferentes ciclos.  

No 3º CEB, em termos de médias globais, a percentagem de sucesso nas diferentes áreas 

disciplinares é positiva, assim como as taxas de transição. Pese embora as oscilações patentes 

em termos evolutivos, quer ao nível da percentagem de sucesso nas várias disciplinas/ano, quer 

mesmo na taxa de transição, em que o ano letivo 2012-2013 apresenta percentagens de sucesso, 

de um modo geral, inferiores ao ano anterior. Em 2013-2014 já se denota uma recuperação 

positiva dos resultados escolares. 

As disciplinas de matemática e português são as disciplinas que apresentam menor percentagem 

de sucesso, sendo que a disciplina de matemática apresenta um valor médio de 57,74% e uma 

diferença considerável relativamente às restantes. No 9º ano de escolaridade as percentagens 

de sucesso são menores em ambas as disciplinas anteriormente referidas. As restantes áreas 

disciplinares apresentam percentagens de sucesso superiores a 70%. 

No que concerne à taxa de transição neste ciclo de ensino (3º CEB), esta situa-se em valores 

superiores a 71%, no 9.º ano, verificando-se no entanto uma diminuição relativamente ao 8.º 

ano.  

Quanto à percentagem de alunos que transita com sucesso pleno há uma grande diferença entre 

ciclos subsequentes, tendo-se alcançado no 3.º CEB valores percentuais negativos, com um 

comportamento decrescente ao longo do ciclo, atingindo 33,3% no 9.º ano. 
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Quadro 10 - Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina secundário. 

Disciplinas 
2011 – 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano Média 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano Média 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano Média 

Português 85,37 94,87 87,10 89,11 67,57 84,38 91,14 81,03 77,59 100 91,89 89,83 

Matemática A 53,33 68,29 78,57 66,73 68,42 82,61 76,67 75,90 69,23 70,37 80,00 73,20 

Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais 

75,00 ------ ------ 75,00 ----- 72,73 ----- 72,73 88,89 ------ ------ 88,89 

Espanhol Iniciação ------ 100,00 100,00 100,00 95,00 ------ ----- 95,00 ------ 100 ------ 100 

Francês Iniciação ------ 95,45 ------ 95,45 ------ ------ ----- ----- ------ ------ ------ ----- 

Inglês Continuação 85,37 ------ ------ 85,37 62,50 100,00 ----- 81,25 84,48 87,50 ------ 85,99 

História A 75,00 ------ ------ 75,00 ------ 91,67 ----- 91,67 100 ------ 81,82 90,91 

Geografia A 81,25 ------ ------ 81,25 ------ 83,33 ----- 83,33 94,44 ------ ------ 94,44 

Geografia C ------ ------ ----- ----- ------ ------ ----- -----   100 100,00 

Física e Química A 66,67 70,00 ------ 68,34 71,43 77,14 ----- 74,29 75,00 78,57 ------ 76,79 

Química ------ ------ 93,75 93,75 ------ ------ ------ ----- ------ ------ 100 100,00 

Biologia e Geologia 86,67 97,37 ------ 92,02 91,89 100,00 ------ 95,95 94,74 92,86 ------ 93,80 

Biologia ------ ------ 100,00 100,00 ------ ------ 100,00 100,00 ------ ------ 100 100,00 

Geologia ------ ------ ------ ------ ------ ------ 100,00 100,00 ------ ------ ------ ------ 

Filosofia 95,12 100,00 ------ 97,56 97,06 96,67 ------ 96,87 87,50 96,30 ------ 91,90 

Sociologia ------ ------ ----- ----- ------ ------ ----- ----- ------ ------ 100 100,00 

Educação Física 95,24 100,00 100,00 98,41 87,88 100,00 100,00 95,96 100 100 100 100 

Área de Projeto ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ ------ 

Educação Moral e 
Religiosa Católica 

100,00 100,00 ------ 100,00 ------ ------ ----- ----- ------ ------ ------ ------ 

Formação Cívica 97,83  ------ ------ 97,83 ------ ------ ----- ----- ------ ------ ------ ------ 
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Gráfico 4 - Comparação das médias da taxa de sucesso escolar por ano/disciplina no ensino secundário. 

 

 

 

 

No Ensino Secundário verifica-se uma inversão no comportamento, ao nível do sucesso global, 

em relação ao 3º ciclo do ensino básico, por isso as diferentes áreas disciplinares apresentam 

médias de sucesso superiores ao 3.º CEB, assim como as taxas de transição e de qualidade de 

sucesso. 

As disciplinas que apresentam menor taxa de sucesso, apesar deste ser positivo, são a 

matemática A e a física e química A. O ano de escolaridade com menores taxas de sucesso é o 

Quadro 11 - Taxa de transição do Secundário 

Anos 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

10.º ano 75,51% 74,36% 87,9% 

11.º ano 84,78% 95,92% 90,3% 

12.º ano 58,33% 48,78% 74,4% 

Quadro 12 – Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) 

Anos 

2012 - 2013 2013 - 2014 

N.º total de 
alunos 

  Sucesso pleno 
N.º total de alunos 

Sucesso pleno 

N.º % N.º % 

10.º ano 40 19 47,50% 58 28 48,28% 

11.º ano 48 23 47,92% 28 19 67,86% 

12.º ano 42 23 54,76% 37 30 81,08% 
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10.º ano. No que concerne a percentagens de transição, o 12.º ano apresenta uma percentagem 

inferior (74,4%). Em termos de qualidade de sucesso, verifica-se uma evolução positiva ao longo 

dos três anos de escolaridade, em que o 10.º ano apresenta uma percentagem inferior a 50% 

(48,28%), e o 12.º ano 81,08%. 

Face a toda a análise efetuada consideramos que, a evolução dos resultados académicos no 

Agrupamento de Escolas de Tábua é positiva, e em recuperação relativamente ao ano letivo de 

2012-2013.  

Considerando a análise feita aos resultados escolares obtidos e os objetivos propostos para este 

Agrupamento, torna-se essencial continuar o desenvolvimento do trabalho dos docentes com 

vista não só à diminuição da percentagem de insucesso nas disciplinas, mas também ao domínio 

da qualidade de sucesso e o aproximar dos resultados obtidos na avaliação externa em relação 

aos obtidos no Agrupamento. 

Destacamos o domínio da qualidade de sucesso como um dos aspetos a melhorar no 3.º CEB e 

no 10.º ano de escolaridade, porém este domínio apresenta valores percentuais muito positivos 

no 12.º ano. 

Nesta conformidade, verifica-se, de um modo geral, uma evolução positiva na aproximação do 

cumprimento das metas propostas, quer no contrato de autonomia, quer no projeto educativo. 

Ainda não se atingiu a diminuição esperada de 10% na percentagem de insucesso nos diferentes 

níveis de ensino, para as disciplinas sujeitas a exame nacional. No entanto, no ensino secundário 

há várias oscilações entre as diferentes áreas disciplinares, havendo algumas em que essa 

percentagem já foi alcançada, porém ainda não nos é permitido inferir sobre a sua consolidação. 

No que concerne à qualidade de sucesso, onde se espera um incremento de 5%, como já 

referimos, foi alcançado no 1º CEB e no ensino secundário, apresentando valores mais 

preocupantes no 3º ciclo onde as percentagens são inferiores a 43%, e no 10º ano de 

escolaridade que apresenta valores de 48, 28%. 

Relativamente às percentagens de transição esperadas para os vários ciclos de ensino, ainda não 

se conseguiram alcançar no 1º e 2º ciclos, embora estejamos próximos dos valores esperados, 

tendo no entanto sido atingidas no 3º ciclo, com exceção do 9º ano, e no ensino secundário, com 

exceção do 12º ano de escolaridade que, apesar de esta percentagem ter aumentado ainda não 

se atingiram os 80% pretendidos. 
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Quadro 13 - Exames Nacionais do Ensino Básico 

Ano 
 Posição 

Nacional 
Escola Média 

2011 
9.º 388 Escola Secundária de Tábua 2,98 

9.º 1089 EB Margarida Fierro Caeiro da Matta 2,51 

2012 

6.º 940 EB do 2.º Ciclo de Tábua 2,98 

9.º 670 Escola Secundária de Tábua 2,84 

6.º 380 
EB Margarida Fierro Caeiro da Matta 

3,23 

9.º 1280 2,29 

2013 

4.º 1586 Escola Básica de Mouronho 2,92 

4.º 2599 
EB do 2.º Ciclo de Tábua 

2,70 

6.º 438 2,77 

9.º 488 Escola Secundária de Tábua 2,57 

4.º 1904 

EB Margarida Fierro Caeiro da Matta 

2,84 

6.º 487 2,73 

9.º 1064 2,20 

2014 

4.º  Escola Básica de Mouronho 2,46 

4.º  
EB do 2.º Ciclo de Tábua 

3,07 

6.º  2,63 

9.º  Escola Secundária de Tábua 2,70 

4.º  

EB Margarida Fierro Caeiro da Matta 

3,65 

6.º  2,24 

9.º  2,57 

 

Perante os valores constantes na tabela verificamos que, de um modo geral, os resultados 

médios da avaliação externa (provas finais nacionais) no ensino básico do Agrupamento têm 

vindo a decrescer, apresentando no entanto uma melhoria no ano de 2014 para o 4º e 9º anos 

de escolaridade. 



 

Relatório de Avaliação Interna   
 18 

Relatório de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Tábua – 13/14  
   
 

 

Considerando os vários níveis de ensino, verificamos uma heterogeneidade nos resultados 

escolares no período em questão. Verificamos ainda que existe uma oscilação entre as diferentes 

escolas do agrupamento. Relativamente ao 4º ano de escolaridade é patente um 

comportamento crescente desses resultados em todas as escolas, atingindo mesmo níveis 

superiores a três em duas das escolas. No 6º ano de escolaridade, contrariamente à situação 

verificada para o 4º ano, em ambos os estabelecimentos de ensino que o ministram, denota-se 

um comportamento decrescente destes valores. No que respeita ao 9º ano de escolaridade, há 

uma inversão positiva no ano de 2014, no comportamento decrescente que se vinha a verificar 

nos anos letivos anteriores em ambos os estabelecimentos de ensino. No entanto, há que 

salientar o facto de a média dos resultados continuar a apresentar níveis inferiores a três, com a 

exceção referida anteriormente. 
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 No que respeita aos resultados dos exames nacionais do ensino secundário, constata-se uma 

recuperação positiva das médias de exame no ano de 2014 o que, consequentemente, se reflete 

no aumento da nota final. Porém, verifica-se uma diferença considerável entre a nota da 

avaliação interna e a da avaliação externa, o que ainda não nos permite atingir a meta proposta 

no contrato de autonomia, referente a uma diminuição no diferencial entre estes dois valores de 

20%. 

Nesta conformidade, o número de alunos que concluíram o ensino secundário neste 

Agrupamento de Escolas e que ingressaram no ensino superior aumentou, tendo a maioria ficado 

colocado na sua primeira opção de candidatura.  

Quadro 15 – Resultado do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

RESULTADO DO CONCURO NACIONAL DE ACESSO – 1º FASE 

ANO Totais gerais N.º % 
Colocados por 

opção 
N.º % 

2013 

Alunos inscritos para exame 97  1ª opção 14 70% 

Tencionavam candidatar-se 51 53% 2ª opção 3 15% 

Apresentaram candidatura 20 39% 3ª opção 2 10% 

Foram colocados na 1ª fase 20 100% 4ª opção 1 5% 
 

2014 

Alunos inscritos para exame 84  1ª opção 16 53% 

Tencionavam candidatar-se 56 67% 2ª opção 9 30% 

Apresentaram candidatura 32 57% 3ª opção 3 10% 

Foram colocados na 1ª fase 30 94% 4ª opção 2 7% 

Quadro 14 - Exames Nacionais do Ensino Secundário 

Ano 
Posição 

Nacional 
Escola 

Número de 
Provas 

Nota do 
Exame 

Nota 
Interna 

Nota 
final 

2011 464 

Escola Secundária de 

Tábua 

128 9,54 12,60 11,79 

2012 521 184 8,78 12,31 11,39 

2013 347 121 8,90 13,43 12,36 

2014  125 10,53 13,68 12,95 



 

Relatório de Avaliação Interna   
 20 

Relatório de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Tábua – 13/14  
   
 

Quadro 16 - Apreciação Global do Agrupamento 

Ano 
Taxa de 

Transição 
Taxa de 

Conclusão 
Taxa de 

Abandono 

Taxa de 
Anulação de 

Matrícula 

Taxa de 
Exclusão 

Por Faltas 

Retido por 
Faltas 

Taxa de 
Transferência 

2011 88,76% 83,08% 0,06% 1,80% 0,41% 
SD 

2,28% 

2012 86,45% 87,83% 0,56% 1,29% 0,36% 
SD 

4,94% 

2013 81,97% 74,22% 0,37% 0,37% 0,37% 
SD 

4,71% 

2014 90,09% 83,13% 0,38% 0,46% 0,38% 
0,15% 

3,82% 

SD – Sem dados 

 

Em suma, a apreciação global do agrupamento mostra resultados que estão em conformidade com 

toda a análise que tem vindo a ser efetuada aos resultados escolares. Deste modo, as percentagens 

respeitantes à transição global e de conclusão demonstram uma tendência crescente, e a 

percentagem de abandono situa-se em valores residuais, inferiores a 1%, o que nos aproxima do 

cumprimento das metas propostas quer no contrato de autonomia, quer no projeto educativo. 

 

 

6 - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE TÁBUA 

Apresentados os resultados, segue-se um levantamento dos aspetos mencionados no que se 

refere a Pontos Fortes e a Aspetos a Melhorar, relativamente aos nove critérios do Modelo da CAF.  

As médias dos critérios que se apresentam numa escala de 0 a 100 (Pontuação 2006) são feitas 

com base na Grelha de Autoavaliação (preenchida pelos representantes disciplinares, 

coordenadores dos conselhos de docentes, professores bibliotecários, representantes do pessoal 

não docente e representantes dos alunos do secundário).  

Neste diagnóstico é feita uma separação entre os Pontos Fortes e os Aspetos a Melhorar, sendo 

que os Pontos Fortes se referem aos aspetos que o Agrupamento já desempenha com 
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qualidade e sobre os quais a satisfação da comunidade escolar é bastante positiva; por 

outro lado, os Aspetos a Melhorar são os aspetos em que o Agrupamento ainda não conseguiu 

alcançar o nível desejado para obter uma maior satisfação por parte dessa mesma comunidade.  

Critério 1: Liderança 
Média 

82 

Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas: 

 Orientam a organização: desenvolvendo e comunicando a Visão, Missão e Valores; 

 Desenvolvem e implementam o sistema de gestão da organização; 

 Motivam e apoiam as pessoas da organização e servem de modelo; 

 Gerem as relações ao nível político e com as outras partes interessadas. 

 

Pontos Fortes:  

 O Conselho Geral aprova o Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno, tendo em conta 

os diversos pareceres e interesses dos representantes da comunidade educativa;  

 O Conselho Pedagógico mobiliza as estruturas de orientação educativa, potenciando e 

dinamizando uma informação permanente ao corpo docente; 

 O empenho dos órgãos de gestão na melhoria de todo o processo de gestão e administração 

do Agrupamento, assim como na automatização de hábitos de trabalho e de comunicação;  

 Os órgãos de gestão estabelecem prioridades, apoiam, organizam e fomentam ações de 

melhoria dentro do Agrupamento, designadamente a revisão do Regulamento Interno, o 

ajustamento da oferta formativa e a necessidade de avaliação da Escola;  

 A disponibilidade e abertura do órgão de gestão à mudança;  

 A direção tem conhecimento ao nível da gestão pedagógica e administrativa;  

 A direção tem conhecimento do Agrupamento e dos seus recursos;  

 A abertura e recetividade do órgão de gestão, assim como da sua disponibilidade para a 

resolução de qualquer situação pontual que necessite de ser resolvida;  

 A direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de confiança e solidariedade;  

 A manutenção permanente da atualização da informação; 

 A promoção de reuniões para discussão e análise de questões educativas;  

 O Conselho Geral disponibiliza as suas deliberações no site do AET;  

 A divulgação dos protocolos do AET com o Centro de Saúde, com a autarquia e outras 

entidades, no sentido de promover a Educação para a saúde, a segurança e preservação do 

meio ambiente à comunidade escolar;  
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Face à análise efetuada ao critério 1, denota-se alguma incongruência entre os aspetos 

considerados como pontos fortes e a melhorar, designadamente, no que se reporta à 

comunicação entre os diferentes elementos da comunidade escolar, assim como à visibilidade 

do Conselho Geral e à forma como este divulga as suas deliberações. 

Assim, a falha de comunicação apontada nos aspetos a melhorar, entre os vários elementos da 

comunidade escolar, entra em conflito com alguns dos aspetos considerados como pontos fortes, 

nomeadamente, com o empenho do órgão de gestão na melhoria, a abertura e recetividade da 

direção, o ambiente de confiança e solidariedade que esta potencia e a manutenção permanente 

da atualização da informação. Nesta conformidade, considera-se importante a identificação 

objetiva deste tipo de falha, de qual o canal ou via de comunicação que a está a impedir de se 

concretizar da melhor forma, para o que será determinante a participação e colaboração de 

todos na discussão alargada desta problemática. 

No que concerne ao conselho geral, há um conflito evidente entre o que se considera como 

pontos fortes, nomeadamente o facto de este órgão ter em conta os pareceres e interesses dos 

vários representantes da comunidade na aprovação do plano anual de atividades, e de 

disponibilizar as deliberações tomadas no site do AET, com o que é mencionado como aspetos a 

melhorar, quer ao nível da comunicação, quer ao nível da visibilidade e divulgação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aspetos a Melhorar:  

 O incentivo à comunidade educativa para participar na elaboração do Projeto Educativo da 

Agrupamento; 

 A visibilidade do Conselho Geral e a divulgação as suas atividades e decisões; 

 A comunicação entre os vários grupos/elementos que constituem a comunidade escolar 

(divulgação de informação). 
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Critério 2: Planeamento e Estratégia 
Média 

78 

Como o Agrupamento de Escolas de Tábua implementa o Projeto Educativo através da:  

 Obtenção de informação relacionada com necessidades presentes e futuras das partes 

interessadas; 

 Implementação e desenvolvimento do planeamento e da estratégia em toda a organização; 

 Revisão e atualização do planeamento e a estratégia; 

 Planificação e implementação de estratégias inovadoras com vista à modernização do AET. 

 

Pontos Fortes:  

 A articulação entre as estruturas de orientação educativa (ao nível dos DT´s, Professor Titular 

de Turma, Educadores, etc.);  

 A existência de canais de comunicação interna para a divulgação dos objetivos, planos e 

atividades do Agrupamento (site do Agrupamento placares, vitrines, emails, etc.);  

 A direção, em articulação com as chefias do Pessoal Não Docente, analisa o resultado do seu 

desempenho com base nos indicadores de desempenho interno definidos (SIADAP);  

 O Projeto Educativo do Agrupamento foi elaborado com base num diagnóstico/caracterização 

do Agrupamento, que contempla os diferentes aspetos da vida escolar e do seu desempenho; 

 Os Coordenadores dos Conselhos de Docentes e Diretores de Turma colaboram de forma 

articulada com outras estruturas de orientação educativa, na adoção de metodologias 

específicas.  

 A participação dos órgãos de gestão intermédia na avaliação periódica ou final do Plano Anual 

de Atividades; 

 As estratégias de atuação têm em conta os recursos disponíveis no Agrupamento/ Escolas; 

 O Plano Anual de Atividades incorpora um conjunto de objetivos básicos bem definidos e 

realizáveis;  

 Os projetos e as atividades do Plano Anual de Atividades contemplam, de modo articulado, as 

diferentes áreas curriculares;  

 As várias escolas estão organizadas para que o Pessoal Docente substitua um professor em 

falta;  

 O incentivo ao Pessoal Não Docente para a apresentação de propostas de melhorias a 

introduzir nas áreas da sua responsabilidade (mais propostas formais e não só sugestões 

informais);  

 A divulgação da articulação do Projeto Educativo com o Plano Anual de Atividades, aos 

pais/encarregados de educação; 
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Aspetos a Melhorar:  

 A familiarização do Pessoal Não Docente com os objetivos básicos do Agrupamento, por forma 

a concretizá-los/realizá-los nas respetivas áreas de trabalho; 

 O incentivo do Pessoal Não Docente para a apresentação de propostas de melhorias a 

introduzir nas áreas da sua responsabilidade; 

 A realização de reuniões entre as chefias do Pessoal Não Docente e o grupo de pessoas sob a 

sua responsabilidade, para a análise do seu desempenho e para a definição de medidas, no 

sentido de introduzir melhorias; 

 

Da análise realizada aos vários aspetos considerados como pontos fortes ou a melhorar no 

âmbito deste critério (2), destaca-se a incoerência detetada no que respeita ao incentivo ao 

Pessoal não Docente para a apresentação de sugestões de melhoria que, ao surgir em ambas as 

situações, revela uma situação de desconforto deste grupo de colaboradores.  

 

Critério 3: Gestão das Pessoas 
Média 

71 

Como o Agrupamento de Escolas de Tábua gere os seus recursos humanos:  

 Planeia, gere e melhora os recursos humanos em sintonia com o planeamento e estratégia; 

 Identifica, desenvolve e usa as competências das pessoas em articulação com os objetivos e 

metas organizacionais, individuais e de grupo; 

 Envolve as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

 

Pontos Fortes:  

 A definição de critérios específicos para distribuição do serviço docente tendo em conta um 

melhor desempenho;  

 A existência de um plano de formação definido em conselho pedagógico; 

 A designação de Diretores de Turma de acordo com o seu perfil de competências, sempre que 

possível; 
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 A articulação ativa, promovida pelos Educadores, Professores Titulares de Turma / Diretores de 

Turma entre os dinamizadores/professores da turma tendo em vista a circulação da informação 

sobre o desempenho do grupo e da turma; 

 A realização de registos sistemáticos, elaborados pela maioria dos professores, sobre os 

progressos dos alunos da turma, quer quantitativos, quer qualitativos no âmbito a aquisição de 

conhecimentos e competências e o desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores;  

 O bom ambiente de trabalho fomentado pelos Coordenadores do Pessoal Não Docente;  

 A continuidade na disponibilização da componente de Apoio à Família na educação pré-escolar, 

tendo por base as solicitações dos pais / encarregados de Educação; 

 O Incentivo a novas formas de trabalho e a novas tecnologias;  

 A reflexão sobre os resultados tendo em vista a melhoria do desempenho do AET;  

 A implementação contínua e sistemática da avaliação interna. 

  

Aspetos a Melhorar:  

 A distribuição do serviço docente possibilitando a consecução de várias modalidades de apoio 

educativo; 

 O envolvimento do Pessoal Não Docente na estratégia das Escolas; 

 O reforço na promoção do trabalho cooperativo dos professores na área interdisciplinar, em 

detrimento do trabalho individual; 

 A criação de espaços e tempos comuns de modo a promover/ potenciar o trabalho de equipa;  

 A promoção de uma cultura de avaliação e aperfeiçoamento contínuo do desempenho dos 

profissionais do AET, identificando os aspetos mais fracos e as áreas prioritárias para a melhoria 

do seu desempenho; 

 

Da análise a este critério (3) destacamos o facto de a promoção de uma cultura de avaliação 

surgir como um dos aspetos a melhorar, na medida em que tal se revela incoerente com o que 

foi considerado como pontos fortes, designadamente a definição de estratégias de atuação, a 

reflexão sobre os resultados, assim como a implementação contínua da avaliação interna. 

No entanto, o facto de a distribuição do serviço docente emergir como um dos aspetos em que 

há necessidade de melhoria, está, de alguma forma, corroborado pela apreciação da necessidade 

de um reforço na promoção de trabalho colaborativo e em equipa. Pese embora a consideração 

da articulação entre as estruturas de orientação educativa e a existência de canais de 

comunicação interna, terem sido ponderados como pontos fortes no agrupamento. 
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Critério 4: Parcerias e Outros Recursos 
Média 

81 

Como o Agrupamento de Escolas de Tábua planeia e gere os seus recursos internos e parcerias 

externas, de modo a viabilizar o Plano Anual de Atividades, o Plano de Desenvolvimento curricular e o 

Projeto Educativo.  
 

Pontos Fortes:  

 A existência de recursos tecnológicos que permitam formas de trabalho mais eficientes e 

inovadoras;  

 A existência de sistemas de informação integrados em rede, nas várias escolas do 

Agrupamento; 

 A existência de novas tecnologias nos serviços administrativos para a melhoria dos processos 

de administração e gestão e métodos de informação;  

 O recurso às novas tecnologias e aos meios informáticos para a melhoria da gestão e 

administração de recursos do Agrupamento;  

 A interação com a comunidade local através de protocolos e parcerias;  

 A aquisição de material didático de acordo com as necessidades dos vários departamentos;  

 As estruturas de orientação educativa fornecem as informações necessárias ao funcionamento 

das diversas áreas para o desempenho das suas funções;  

 Os serviços de apoio do Agrupamento são geridos de acordo com critérios de gestão e 

procedimentos adequados às funções educativas da Escola;  

 Os espaços e instalações são conservados, preservados e mantidos em perfeito estado de 

higiene e segurança;  

 A direção avalia projetos geradores de recursos;  

 A preocupação em facilitar aos funcionários os recursos necessários ao seu desempenho;  

 A utilização das tecnologias de informação e comunicação como recurso pedagógico e 

instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional, por grande parte dos professores; 

 Os horários de funcionamento dos diferentes serviços do AET são ajustados ocasionalmente 

em função das necessidades da comunidade educativa; 

 O incentivo ao Pessoal Docente para a utilização das novas tecnologias; 

 A promoção anual de simulacros de incêndio/sismos, com vista a potenciar comportamentos 

mais adequados perante as emergências. 

Aspetos a Melhorar:  

 Melhorar as condições dos espaços e instalações do AET em termos de higiene;  

 Proceder a uma análise estatística da utilização das TIC pelo Pessoal Docente; 
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No que concerne ao critério 4 salienta-se o facto de, ambos os aspetos considerados como sendo 
aspetos a melhorar, surgirem em desconformidade com o que foi ponderado como positivo, 
nomeadamente a utilização, pela maioria dos professores, das TIC na sua atividade profissional. 
Do mesmo modo, a conservação/manutenção dos espaços escolares revela-se discordante do 
que visa a melhoria das condições e instalações do AET. 

 

Critério 5: Gestão dos Processos e da Mudança  
Média 

83 

Como o Agrupamento de Escolas de Tábua concebe, gere e melhora os seus processos de forma a:  

 Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos;  

 Desenvolver e fornecer produtos e serviços através do envolvimento dos cidadãos/clientes; 

 Planear e gerir a modernização e a inovação. 

 

Pontos Fortes:  

 O trabalho desenvolvido pelas Educadoras e dos Diretores de Turma / Professor Titular de 

Turma;  

 A disponibilidade da direção para o processo de mudança; 

 O empenho e profissionalismo das Educadoras e dos Professores;  

 O empenho dos professores no progresso dos alunos no processo de ensino/aprendizagem;  

 A promoção e regulação da aplicação de estratégias de promoção do sucesso educativo;  

 A divulgação dos objetivos, finalidades e dos critérios de avaliação das disciplinas aos alunos;  

 A análise da situação da turma e a identificação das características específicas dos alunos, pelo 

Conselho de Docentes/ Turma;  

 A direção, em articulação com as chefias do Pessoal Não Docente, identifica e estabelece 

prioridades de melhoria e outras mudanças, quer para o desenvolvimento, quer para superar 

dificuldades. 

 O acompanhamento dos pais/encarregados de educação no processo de ensino e 

aprendizagem, promovido pela Educadora, pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma;  

 O recurso, pela maioria dos professores, às tecnologias de informação e comunicação e outros 

meios pedagógicos como forma de estimularem e prepararem a aprendizagem independente; 

 A direção estabelece, com o Pessoal Não Docente, formas flexíveis e reajustáveis de 

organização do trabalho a realizar, necessárias para a criação de um bom ambiente entre todos;  

 A obrigatoriedade de avaliação diagnóstica no início de cada ano/ciclo de estudos;  
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 A gestão e avaliação dos apoios educativos;  

 A circulação eficaz da informação entre Conselho Geral /Conselho Pedagógico e o Pessoal Não 

Docente;  

 A visibilidade do processo de autoavaliação da Escola de modo a ser assumido pela comunidade 

educativa;  

 
 

Face à análise transversal efetuada aos critérios referentes a meios (1, 2, 3, 4 e5), o resultado 

desta ponderação revela um conjunto de pontos fortes de considerável importância e que 

indiciam a existência de estratégias positivas para o desenvolvimento de uma melhoria 

sustentável do Agrupamento. 

Nesta análise transversal estão também patentes várias incongruências, nomeadamente entre 

os aspetos considerados como fortes e a melhorar em cada um dos critérios. Deste modo, 

destaca-se o domínio da comunicação, como um dos aspetos em que essa incoerência assume 

um papel relevante pela transversalidade que lhe está inerente, assim como pela função de 

principal vetor na gestão da organização Escola e de todas as estruturas que a edificam. 

Acresce ainda referir a existência de aspetos ponderados como a melhorar, principalmente no 

âmbito do planeamento e da gestão de pessoas e processos, que reportam à necessidade de um 

maior envolvimento das pessoas nos processos de mudança, na promoção de trabalho 

colaborativo e de uma cultura de avaliação e desenvolvimento contínuo, quer da Escola, quer 

dos profissionais que nela trabalham. Nesta conformidade, é premente identificar, refletir e 

resolver as situações complexas que eventualmente estejam na sua origem. 

 

 

 

 

Aspetos a Melhorar:  

 A articulação entre o Encarregado de Pessoal e a Coordenadora Técnica na coordenação da 
gestão do serviço com os restantes funcionários.  

 O maior envolvimento da comunidade escolar nos processos de mudança;  
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Critério 6: RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS/CLIENTES          
Média 

80 

O grau de satisfação de necessidades e expectativas de alunos e encarregados de educação 

relativamente à prestação de serviços do Agrupamento de Escolas de Tábua. 

 

Pontos Fortes:  

 A implantação geográfica;  

 A assiduidade, de um modo geral, das educadoras, dos professores e funcionários;  

 A abertura da direção, como órgão de gestão, às sugestões dos diversos intervenientes do 

processo educativo;  

 O funcionamento dos serviços administrativos;  

 A garantia de segurança que o agrupamento oferece, na circulação dos alunos à entrada e saída 

de cada estabelecimento;  

 O horário de atendimento é do conhecimento público e é compatível com a maioria dos pais e 

encarregados de educação;   

 Os alunos sentem-se à vontade para apresentarem as suas questões aos professores;  

 Os professores da turma informam os alunos sobre as finalidades/os objetivos e os critérios de 

avaliação das diferentes disciplinas;  

 O Conselho de Turma acompanha as dificuldades dos alunos e informa-os regularmente dos 

seus progressos e resultados;  

 No atendimento às famílias há garantia de privacidade;  

 O horário da componente de apoio à família no pré-escolar; 

 As convocatórias aos Encarregados de Educação são feitas com a antecedência adequada, com 

a indicação clara do assunto a tratar assim como a indicação da hora e local de atendimento;  

 A informação sobre os resultados de aprendizagem dos discentes é prestada regularmente aos 

encarregados de educação;  

 O bom relacionamento entre os professores/funcionários e os alunos;  

Aspetos a Melhorar:  

 O espaço exterior das escolas do AET;  

 Os alunos devem preservar mais as escolas do AET relativamente à higiene e conservação dos 

espaços e equipamentos (padrões de higiene a exigir aos alunos);  

 Persistir na definição de estratégias dinamizadoras da participação dos pais/encarregados de 

educação na comunidade escolar;  
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Critério 7: RESULTADOS RELATIVOS A PESSOAS 
Média 

78 

O grau de satisfação das necessidades e expectativas do pessoal docente e pessoal não docente do 

Agrupamento de Escolas de Tábua face aos seus projetos profissionais.  

 

Pontos Fortes:  

 A direção apoia todos os que têm iniciativas de inovação e melhoria (os projetos que são 

propostos e aprovados dentro das possibilidades do Agrupamento); 

 A abertura, recetividade, disponibilidade e apoio da direção aos colaboradores (Pessoal 

Docente e Pessoal Não Docente);  

 A divulgação das informações e decisões fundamentais do Ministério de Educação e Ciência 

aos colaboradores;  

 Os professores do Agrupamento promovem medidas pedagógicas para melhorar os resultados 

escolares dos seus alunos;  

 Nos departamentos, os professores são ouvidos para definirem o Plano Anual de Formação;  

 Os colaboradores são auscultados através de questionários da avaliação interna do AET, 

quanto ao seu grau de satisfação. Sendo, posteriormente, divulgada e publicitada toda a 

análise destes resultados;  

 O envolvimento dos colaboradores no processo de elaboração e decisão do Projeto Educativo, 

Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno;  

  

Aspetos a Melhorar:  

 O incentivo para a participação do Pessoal Não Docente nos trabalhos dos órgãos e estruturas 
que integram; 

 A partilha de informação entre os assistentes administrativos;  

 A partilha entre os assistentes operacionais e técnicos do que aprenderam nas ações de 
formação; 

 

 

 Abertura de novos circuitos de sugestões e críticas e divulgação dos mesmos; 
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Critério 8: Impacto na Sociedade 
Média 

79 

O grau de intervenção que tem o Agrupamento de Escolas de Tábua junto da comunidade local e 

regional.  
 

Pontos Fortes:  

 O Agrupamento tem boas relações com as outras escolas/instituições; 

 O Agrupamento proporciona aos seus alunos experiências de contacto com o mundo do 

trabalho;  

 A participação em iniciativas de âmbito Nacional e Europeu (EPIS, Intercultura–AFS, Comenius, 

PROSEPE, Prémio Fundação Ilídio Pinho, Canguru Matemático sem Fronteiras); 

 O Agrupamento revela-se como uma instituição de promoção para a cidadania;  

 O AET divulga e desenvolve projetos de índole lúdica e cultural de acordo com os interesses 

dos alunos.  

 O recurso a meios tecnológicos/informáticos de divulgação, nomeadamente a página 

eletrónica, o Faceboock do AET, com a descrição das atividades promovidas/desenvolvidas e 

outras informações de interesse;  

 A promoção da divulgação externa da página eletrónica e faceboock do Agrupamento; 

 

 

 

 

 

 

Aspetos a Melhorar:  

 A divulgação no jornal (NET- Notícias das Escolas de Tábua); 

 A participação em programas de defesa do ambiente e preservação dos recursos naturais, 
assim como a sua divulgação à comunidade escolar;  

 A divulgação interna dos parceiros estratégicos do AET, assim como dos protocolos e relações 
que estabelece com outras entidades;  

 O incentivo à comunidade para colaborar nas atividades realizadas no Agrupamento; 

 O maior envolvimento da Associação de Pais; 
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Critério 9: Resultados de Desempenho Chave 
Média 

82 

Os resultados alcançados pelo Agrupamento de Escolas de Tábua face aos objetivos delineados no 

Projeto Educativo e aos recursos utilizados 
 

Pontos Fortes:  

 A gestão dos recursos;  

 O modelo interno de operacionalização do plano de ocupação dos tempos escolares;  

 O desenvolvimento de processos de autoavaliação;  

 O número significativo de alunos inscritos nas atividades extra curriculares. 

 A análise dos resultados obtidos pelos alunos, ao nível dos conselhos de turma, dos 

departamentos curriculares, do Conselho de Docentes e do Conselho Pedagógico;  

 A reflexão, face à análise dos resultados obtidos pelos alunos, sobre a adequação das 

metodologias utilizadas e dos apoios educativos proporcionados;  

 A contribuição para o aumento do sucesso escolar dos alunos;  

 O controlo eficaz, por parte dos funcionários, a faltas e atrasos dos professores. 

 A avaliação formal do Projeto Educativo, particularmente ao cumprimento dos objetivos;  

 A reflexão sistemática, ao nível dos departamentos curriculares/ grupos disciplinares, da 

adequação das metodologias utilizadas e dos apoios educativos proporcionados;  

 A recolha sistemática dos dados escolares para futuro tratamento e avaliação; 

 A continuidade no desenvolvimento de processos de autoavaliação, com vista à melhoria do 

desempenho do AET;  

 

Aspetos a Melhorar:  

 O sucesso escolar dos alunos, através dos apoios educativos/reforço curricular/complemento 

de aprendizagem;  

 Reduzir a taxa de insucesso escolar por ano/disciplina; 

 

A análise global dos resultados da ponderação efetuada a todos os critérios, referentes a meios 

(1, 2, 3, 4 e 5) e a resultados (6, 7, 8 e 9), corrobora o já anteriormente referido, a existência de 

estratégias positivas para o desenvolvimento de uma melhoria continua e sustentável do 

Agrupamento. 
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7 – RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO  

Depois de analisados todos os resultados Grelha de Autoavaliação pelos representantes 

disciplinares, coordenadores dos conselhos de docentes, professores bibliotecários, 

representantes do pessoal não docente e representantes dos alunos do secundário, apresenta-

se a média final obtida pelo Agrupamento de Escolas de Tábua. 

 
Quadro 17 - Resultados da Grelha de Autoavaliação do Agrupamento 

 

 Critérios Média  

M
EI

O
S 

1. LIDERANÇA 82 

2. PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 78 

3. GESTÃO DAS PESSOAS 71 

4. PARCERIAS E RECURSOS 81 

5. GESTÃO DOS PROCESSOS E DE MUDANÇA 83 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 6. RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS/ CLIENTES 80 

7. RESULTADOS RELATIVOS A PESSOAS 78 

8. IMPACTO NA SOCIEDADE 79 

9. RESULTADOS DE DESEMPENHO CHAVE 82 

TOTAL GLOBAL 79 

 

A valoração de 79 na escala de 0 a 100 (Pontuação 2006) obtida pelo AET é muito satisfatória para 

um agrupamento que está a dar os primeiros passos no seu processo de autoavaliação e em que 

o órgão de gestão iniciou funções há menos de quatro anos.  
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O gráfico 5 permite-nos identificar o critério mais forte da AET no âmbito da CAF, o “Gestão dos 

Processos e de Mudança” com uma média de 83, numa escala de 0 a 100 (Pontuação 2006). 

O critério menos forte da AET é a “Gestão das Pessoas” com uma média de 71, numa escala de 0 

a 100 (Pontuação 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Comparação das médias por critério da CAF do Agrupamento 
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8– RELATÓRIO GLOBAL, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO INTERNA  
 

A análise dos dados recolhidos através do diagnóstico organizacional, lançados em maio de 

2014, permitiu conhecer e tomar consciência do que, neste Agrupamento, funciona bem e do 

que funciona de forma menos satisfatória.  

Assim, salientam-se:  

1. Aspetos fortes:  

 A direção tem conhecimento ao nível da gestão pedagógica e administrativa; 

 O Plano Anual de Atividades incorpora um conjunto de objetivos básicos bem definidos e 

realizáveis; 

 A continuidade na disponibilização da componente de Apoio à Família na educação pré-

escolar, tendo por base as solicitações dos pais / encarregados de Educação; 

 A direção avalia projetos geradores de recursos (clubes, Desporto-Escolar, Educação para 

Saúde,….); 

 A preocupação em facilitar aos funcionários os recursos necessários ao seu desempenho; 

 O empenho e profissionalismo das Educadoras e dos Professores; 

 O acompanhamento dos pais/encarregados de educação no processo de ensino e 

aprendizagem, promovido pela Educadora, pelo Diretor de Turma/Professor Titular de 

Turma 

 A garantia de privacidade no atendimento às famílias; 

 O horário da componente de apoio à família no pré-escolar; 

 As convocatórias aos Encarregados de Educação são feitas com antecedência adequada, 

com a indicação clara do assunto a tratar, assim como a indicação da hora e local de 

atendimento; 

 A divulgação das informações e decisões fundamentais do Ministério de Educação e 

Ciência aos colaboradores; 

 O Agrupamento tem boas relações com as outras escolas/instituições; 

 A participação em iniciativas de âmbito Nacional e Europeu (EPIS, Intercultura–AFS, 

Comenius, PROSEPE, Prémio Fundação Ilídio Pinho, Canguru Matemático sem Fronteiras; 

 A análise dos resultados obtidos pelos alunos, ao nível dos conselhos de turma, dos 

departamentos curriculares, Conselho de Docentes e do Conselho Pedagógico; 

 A recolha sistemática dos dados escolares para futuro tratamento; 
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2. Aspetos a melhorar:  

 A comunicação entre os vários grupos que constituem a comunidade escolar, 

particularmente a divulgação de informação. 

 O incentivo do Pessoal Não Docente para a apresentação de propostas de melhorias a 

introduzir nas áreas da sua responsabilidade; 

 A criação de espaços e tempos comuns de modo a promover/ potenciar o trabalho de 

equipa;  

 O maior envolvimento das pessoas nos processos de mudança; 

 Os alunos devem preservar mais as escolas do AET relativamente à higiene e conservação 

dos espaços e equipamentos (padrões de higiene a exigir aos alunos); 

 A partilha dos assistentes operacionais e técnicos do que aprenderam nas ações de 

formação; 

 Incentivar a comunidade a colaborar nas atividades realizadas na Escola; 

 Reduzir a taxa de insucesso escolar por ano/disciplina;  

 A promoção de uma cultura de avaliação e aperfeiçoamento contínuo do desempenho 

dos profissionais do AET, identificando os aspetos mais fracos e as áreas prioritárias para 

a melhoria do seu desempenho; 

 

Em suma, esta avaliação permite-nos dizer que, em geral, o desempenho dos professores, no 

âmbito do ensino/aprendizagem, é percecionado positivamente, tal como o desempenho dos 

diretores de turma, no seu trabalho direto com os alunos e com as famílias.  

Porém, relativamente à comunicação, quer a interna, quer a externa do Agrupamento, e à 

participação e envolvimento do pessoal docente e não docente, nomeadamente no que diz 

respeito ao trabalho em equipa, a partilha de saberes e experiências, e dos alunos e das famílias 

na vida da escola, a perceção é menos favorável. Também os aspetos relacionados com a 

preservação das escolas, bem como a higiene das escolas merecem, por parte dos inquiridos, uma 

opinião menos positiva.  

Assim, no sentido de corrigir os aspetos mais débeis detetados, foram selecionadas as áreas de 

intervenção mais prementes. De modo a definir estratégias de superação para as referidas áreas de 

intervenção, será auscultada toda a comunidade educativa. Posteriormente, a equipa de 
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autoavaliação recolherá as sugestões emanadas e procederá à implementação das várias ações de 

melhoria, assim como à monitorização da sua operacionalização. 

 

Quadro 18 - Áreas de intervenção / Ações de Melhoria 

Áreas de Intervenção Ações de Melhoria 

Comunicação MELHORAR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Envolver para melhorar / Pessoal Não Docente ENVOLVER PARA MELHORAR 

Envolver para melhorar /Professores ENVOLVER PARA MELHORAR 

Participação das Famílias PARTICIPAÇÃO DAS FAMILIAS 

Higiene HIGIENE 

Envolver para melhorar / alunos ENVOLVER PARA MELHORAR 

Sucesso Educativo MONITORIZAÇÃO  
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9 – A INDISCIPLINA NA ESCOLA 

Tendo como objetivo o tratamento estatístico das participações disciplinares, a equipa da 

Avaliação Interna fez o levantamento no “Sistema BD_EST” para avaliar a realidade da 

indisciplina nas escolas do agrupamento assim como as incidências daí resultantes.  

Foram contabilizadas 270 ocorrências, mas o número de ocorrências pode ter sido superior, 

bastando, para o efeito, que nem todos os docentes e pessoal não docente tenham registado a 

ocorrência no “Sistema BD_EST”.  

Contudo, o número de ocorrências já permite tirar algumas conclusões sobre a tipificação da 

indisciplina na escola. 

Gráfico 6 - Indisciplina por escola do agrupamento 

 

Quando comparamos a distribuição as ocorrências por escola, verificamos que os dados mostram 

que a Escola Secundária apresenta mais ocorrências. 
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Gráfico 7 - Indisciplina por ano de escolaridade 

 

O maior número de ocorrências, cerca de 24%, regista-se entre os alunos do CEF a que se segue 

o grupo dos alunos do 6º ano com 19% do total de ocorrências. 

 

Gráfico 8 - Indisciplina por género 

 

Quando comparamos a distribuição das participações por género, verificamos que os dados 

mostram que os rapazes registam mais ocorrências do que as raparigas. 
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Gráfico 9 - Indisciplina por meses 

 

Os meses de outubro, novembro, janeiro e fevereiro são os que apresentam os valores mais altos 

de indisciplina, representando mais de metade das ocorrências registadas. 

 

Gráfico 10 - Indisciplina por tempos letivos 

 

O maior número de ocorrências, cerca de 20%, regista-se no 3.º tempo letivo da manhã (10h30). 

Segue-se o 2.º tempo da tarde (14h50) com 16% do total de ocorrências. 
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Gráfico 11 - Indisciplina por espaço escolar 

 

O maior número de ocorrências, cerca de 83%, regista-se na sala de aula. 

 

Gráfico 12 - Tipificação das infrações 

 

O maior número de ocorrências, cerca de 33%, regista-se no incumprimento de regras. Segue-

se a desobediências ao professor com 17% do total de ocorrências. 
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