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INTRODUÇÃO 

A avaliação interna é, atualmente, um tema preponderante na vida das escolas. Com a 

publicação da Lei n.º31/2002, de 20 de dezembro, institui-se um “sistema de avaliação da 

educação e do ensino não superior”, define-se a estrutura da avaliação com base na autoavaliação 

e determina-se o caráter obrigatório da autoavaliação. 

A avaliação interna / autoavaliação da escola é um processo que permite diagnosticar os  

pontos fortes e os pontos fracos de funcionamento da escola, partindo da observação de 

documentos e de fatores que conduzem à avaliação da qualidade de um estabelecimento de 

ensino. Este processo promove uma reflexão interna sobre o grau de concretização do Projeto  

Educativo de Escola, os resultados escolares, o desempenho dos órgãos de administração e gestão e 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, o nível de execução das atividades 

desenvolvidas e o grau de colaboração entre os membros da comunidade educativa.  

O presente relatório tem como principal objetivo proceder à apresentação do processo de 

autoavaliação que decorreu na escola, durante o ano letivo 2015/2016, e que envolveu pessoal 

docente e não docente, bem como alunos, pais/encarregados de educação e a comunidade.  

Na construção estratégica de um relatório tão amplo, coube à Secção de Avaliação Interna a tarefa 

de dar corpo a um modelo-base sustentado, mas aberto. Procurou-se, nesta abordagem, congregar 

os dados fundamentais conducentes a um processo participativo e introspetivo, que, partindo do 

essencial do trabalho desenvolvido, venha a permitir potenciar em tempo útil o desenvolvimento 

de decisões estratégicas no Agrupamento.  
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EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 

A Equipa da Avaliação Interna do Agrupamento de Escola de Tábua, no ano letivo 2015/2016, foi 

constituída pelos seguintes elementos: 

Joaquim Bispo - (Coordenador da Avaliação Interna de Escola); 

Sandra Bompastor – Docente; 

Paula Tavares – Representante do Pessoal Não Docente; 

Júlio Ferreira – Alunos / Associação de Estudantes. 

 

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.  

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; 
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 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. 

 

METODOLOGIA ADOTADA  

Fases de operacionalização do processo de Autoavaliação:  

 Recolha de evidências relativas aos resultados escolares;  

 Recolha de evidências relativas a Indisciplina;  

 Recolha de evidências relativas ao acesso ao ensino superior;  

 Análise do resultado da avaliação aos alunos, encarregados de educação, pessoal docente, 

pessoal não docente e à comunidade; 

 Recolha de evidências relativas ao acompanhamento dos ex-alunos, através de questionários; 

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

 Divulgação à comunidade educativa dos resultados alcançados. 
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CONTEXTO ESCOLAR 

ALUNOS 

 Ano Letivo 

Ciclos 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Número Número Número 

Pré-Escolar 242 196 162 

1.º Ciclo 397 395 382 

2.º Ciclo 265 234 196 

3.º Ciclo 318 329 310 

Cursos Vocacionais 20 41 59 

Cursos de Educação Formação 17 13 -- 

Secundário 133 140 143 

Cursos Profissionais 121 77 100 

TOTAL 1513 1425 1352 
Tabela 1: Distribuição do número de alunos por ciclos, no triénio 2013/2016 

 

Por análise da Tabela 1, verifica-se que há uma diminuição de cerca de 10% do número de alunos, por 

ciclo, permitindo ainda constatar que este Agrupamento é, essencialmente, um Agrupamento de 

ensino básico (superior a 70%). 

Ano de Escolaridade Média de idades Raparigas (%) 

1º 6,77 44,30 

2º 7,95 49,62 

3º 9,13 50,00 

4º 10,10 51,04 

5º 11,03 44,83 

6º 12,17 42,98 

7º 13,31 51,69 

8º 13,95 60,00 

Vocacional de 2 anos 15,53 31,58 

9º 15,04 60,42 

Vocacional de 1 ano 16,63 57,50 

10º 16,02 51,85 

Profissional de 1.º ano 17,63 42,59 

11º 17,10 64,00 

12º 17,93 63,04 

Profissional de 3.º ano 18,82 28,00 

Tabela 2: Média de idades dos alunos e percentagem de raparigas, por ano de escolaridade, em 2015/2016 
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A partir da Tabela 2, verifica-se que a percentagem de raparigas, por ano letivo, oscila ao longo do 

percurso escolar. Saliente-se que esta percentagem é maior a partir do 9.º ano de escolaridade. Ao 

analisarem-se as médias de idades, podemos verificar que, no caso dos alunos do ensino profissional 

de 1º ano, esta se aproxima dos valores apresentados pelos alunos do 12º ano regular, o que indica 

que no seu percurso escolar, a maioria destes apresenta 2 ou mais retenções. 

 

Ciclos 
Alunos 

N.º % 

Pré-escolar 1 1,10 

1º Ciclo 44 48,35 

2º Ciclo 19 20,88 

3º Ciclo 17 18,68 

Cursos Vocacionais 4 4,40 

Secundário 3 3,30 

Cursos Profissionais 3 3,30 

Total 91 100 

Tabela 3: Número e percentagem de alunos com Necessidades Educativas Especiais por Ciclo (NEE), em 2015/2016 

 

Relativamente à análise feita ao número de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) nos 

diferentes ciclos de ensino, verifica-se uma percentagem elevada, principalmente no 1º ciclo, sendo 

este um fator com influência significativa nas práticas letivas. 

 

 
Ciclo 

N.º de alunos N.º de alunos com ASE 
Percentagem global no 

Ciclo de ensino 

Percentagem de 
alunos no ASE, no 

Agrupamento 

1.º Ciclo 382 211 53,55 37,611 

2.º Ciclo 196 112 55,72 19,964 

3.º Ciclo 369 172 46,11 30,660 

Secundário 243 66 25,98 11,765 

Total 1190 561 47,14 100 

Tabela 4: Distribuição, por ciclos, dos alunos beneficiários da Ação Social Escolar (ASE) 

Os dados da Tabela 4 evidenciam a elevada percentagem de alunos beneficiários de ASE, sendo que 
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esse valor corresponde a cerca de cinquenta por cento do universo de alunos.  

 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS Mãe Pai 

Sem habilitações 2 7 

1.º Ciclo 151 253 

2.º Ciclo 236 347 

3.º Ciclo 359 284 

Secundário 368 206 

Bacharelato 6 5 

Licenciatura 121 79 

Pós-graduação 1 0 

Mestrado 9 12 

Doutoramento 3 1 

Formação desconhecida 133 177 

Outra 3 21 

Tabela 5: Habilitações académicas dos encarregados de educação 

 

Relativamente às habilitações académicas dos encarregados de educação, constata-se que, perto 

de 21% só terá o 2.º Ciclo, e aproximadamente 23%, o 3.º Ciclo. Sendo um fator a considerar o facto 

de, no geral, as mães apresentarem habilitações literárias superiores às dos pais. 

DOCENTES  

Categoria Ciclo Número % 

Contratados 2.º e 3.º Ciclos e Secundário 28 18,79 

QZP 

Pré-escolar 

32 21,48 1.º Ciclo 

2.º e 3.º Ciclos e Secundário 

QA 

Pré-escolar 

106 71,14 1.º Ciclo 

2.º e 3.º Ciclos e Secundário 

TOTAL 149 100 

Tabela 6: Distribuição dos docentes por categoria profissional 
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Analisando a Tabela 6, que relaciona a distribuição dos docentes por categoria profissional, constata-

se que a maioria dos docentes do Agrupamento pertence aos seus Quadros. De referir ainda que a 

totalidade dos docentes do Pré-Escolar e 1º ciclo são professores de Quadro. 

 

NÃO DOCENTES  

Categoria Número % 

Assistente Operacional 46 70,77 

Assistente Operacional a tempo parcial 4 6,15 

Coordenador dos Assistentes Operacionais 1 1,54 

Coordenadora Técnica 1 1,54 

Assistentes Técnicos 13 20,00 

TOTAL 65 100 

Tabela 7: Distribuição dos assistentes operacionais / técnicos 

 

Por análise da Tabela 7, constata-se que existe um elevado número de Assistentes Operacionais, 

contudo, a sua distribuição pelos diversos estabelecimentos de ensino tendo em conta a legislação em 

vigor (Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de setembro com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

29/2015, de 12 de fevereiro), corresponde a um rácio reduzido. Podemos ainda afirmar que continuam 

a faltar assistentes operacionais no Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 15 de 96 

ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES  

Os resultados escolares foram recolhidos pela Equipa de Autoavaliação como evidências e 

posteriormente analisados. Assim, são apresentados os resultados escolares primeira vez do Pré-

Escolar, e dos restantes níveis de ensino são relativos aos anos letivos de 2013/2014, 2014/2015 e 

2015/2016, tal como uma análise evolutiva dos mesmos. 

 

 

PRÉ-ESCOLAR 
 

No concerne a este nível de ensino a nomenclatura utilizada na avaliação das áreas de formação foi 

“Adquirida”, “Em Aquisição” e “Por Adquirir”. 

 

Área de Formação Adquirida Em Aquisição Por Adquirir 

Área de formação 
pessoal e social 

86,50% 12,88% 0,61% 

Área de expressão 
/comunicação 

76,07% 23,31% 0,61% 

Área do conhecimento 
do mundo 

80,90% 14,80% 0,61% 

Tabela 8: Avaliação Global do Pré-Escolar 

 

 

Face aos resultados apresentados no pré-escolar constata-se que, de uma forma global, é um nível de 

ensino onde a percentagem de sucesso nas diferentes áreas de formação é francamente positiva. 
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1.º CICLO 

Disciplinas 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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 

Português 77,01 85,71 90,43 89,42 85,64 84,00 68,00 78,43 88,51 79,74 77,63 69,35 95,12 89,13 82,81 

Matemática 81,61 83,04 82,98 90,38 84,50 79,00 70,00 83,33 75,86 77,05 81,59 72,58 93,91 89,13 84,30 

Estudo do meio 91,95 90,18 98,94 99,04 95,03 91,00 79,00 96,08 97,70 90,95 97,37 87,10 100,0 98,91 95,85 

Expressão e 

Educação 

Artística 97,70 99,11 100,0 100,0 99,20 97,00 100,0 100,0 100,0 97,00 97,37 97,59 100,0 100,0 98,74 

Físico Motora 98,85 100,0 100,0 100,0 99,71 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Apoio ao Estudo 89,66 97,32 100,0 100,0 96,75 93,00 82,00 96,08 97,70 92,20 93,42 88,71 100,0 95,65 94,45 

Educação para a cidadania / 

CidTec 
98,85 100,0 100,0 100,0 99,71 95,00 98,00 100,0 100,0 98,25 98,68 99,19 100,0 100,0 99,47 

Educação Moral e Religiosa 

Católica 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Tabela 9: Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 1º Ciclo 
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Gráfico 1: Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano letivo/disciplina - 1º Ciclo 

 

 
Tabela 10: Taxa de transição do 1º Ciclo. 

 

Anos 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno 

Nº % Nº % Nº % 

1.º ano 87 67 77,01 100 76 76,00 77 58 75,32 

2.º ano 112 89 79,46 100 65 65,00 124 82 66,13 

3.º ano 94 74 78,72 103 77 74,76 83 75 90,36 

4.º ano 104 89  85,88 88 63 71,59 922 74 80,43 

Tabela 11: Número de alunos só com classificações/níveis iguais ou superiores a suficiente/3 (sucesso pleno) 

                                                           
1 Aluno(a) retido(a) por falta de assiduidade. 
2 1 aluno não avaliado por falta de assiduidade 

Anos 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1.º ano 100,0% 100,0% 98,7%1 

2.º ano 85,1% 72,16% 75,81% 

3.º ano 92,4% 85,29% 97,56% 

4.º ano 94,2% 90,91% 97,83% 
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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 na sua evolução. 

A média de sucesso nas disciplinas de português e de matemática tem vindo a oscilar ao longo 

dos anos, embora se situe em valores superiores a 80%. No que respeita à disciplina de 

português, a percentagem de sucesso é menor no 2º ano, no entanto, já se verifica um aumento, 

que se mantém nos 3º e 4º anos em valores acima dos 80%.  

No que concerne à disciplina de matemática verifica-se que é no 2º ano que a percentagem de 

sucesso é menor, embora superior a 70%, o que se mantém nos 1º e 3º anos, atingindo os 89,13% 

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 87,10% e nas áreas não disciplinares, mesmo próxima dos 100%.  

A taxa de transição neste ciclo de ensino apresenta valores muito próximos dos 100%, sendo 

exceção o 2º ano, no qual a percentagem desce para os 75,81%, mostrando uma evolução 

bastante positiva nos anos de escolaridade posteriores. Verifica-se ainda uma melhoria nos 

resultados obtidos ao longo do triénio. Mais uma vez o 2º ano apresenta-se como a exceção, no 

entanto este apresenta uma melhoria relativamente ao ano letivo anterior (2014-2015). 

Quanto à percentagem de alunos que transita com sucesso pleno, verificam-se situações 

diferentes ao longo do ciclo. Ainda que os resultados tenham, na sua maioria, superado os 

atingidos no ano letivo de 2014-2015, a evolução difere quando analisada por ano de 

escolaridade. Enquanto no 1º ano os resultados foram ligeiramente inferiores e no 2º tenha 

acontecido apenas uma melhoria muito ligeira, tal não acontece nos 3º e 4º anos, onde se 

verificam melhorias significativas nos valores apresentados, chegando a atingir os 90,36% (valor 

mais elevado atingido em todo o triénio).  
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2.º CICLO 

Disciplinas 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

5.º 
Ano 

6.º 
Ano 

Média 
5.º 

Ano 
6.º 

Ano 
Média 

5.º 
Ano 

6.º 
Ano 

Média 

Português 86,09 83,09 84,59 86,92 94,96 90,94 94,05 88,18 91,12 

Inglês 77,78 70,59 74,19 78,70 84,03 81,37 73,81 77,27 75,54 

Hist. Geog. de 
Portugal 

82,91 90,37 86,64 96,30 94,12 95,21 95,24 94,55 94,90 

Matemática 62,61 67,63 65,12 65,74 57,14 61,44 54,76 74,55 64,66 

Ciências da Natureza 82,91 91,24 87,08 90,74 86,55 88,65 86,90 89,09 88,00 

Educação Visual  93,97 95,20 94,59 100,00 100,00 100,00 100,00 98,18 99,09 

Educação 
Tecnológica 

93,81 94,39 94,10 100,00 98,99 99,50 100,00 100,00 100,00 

Educação Musical 90,72 84,26 87,49 89,89 84,16 87,03 84,06 81,52 82,79 

Educação Física 98,29 100,00 99,15 100,00 100,00 100,00 100,00 97,27 98,64 

Ed.M. Religiosa 
Católica 

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

Formação Musical 100,00 87,50 93,75 85,00 100,00 92,50 100,00 88,89 94,45 

Classe de Conjunto 100,00 100,00 100,00 85,00 100,00 92,50 100,00 100,00 100,00 

Instrumento 100,00 93,75 96,88 90,00 100,00 95,00 100,0 100,00 100,00 

Int.Tec. Informação 
Comunicação 

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

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

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

Ed. para a Cidadania 
/ CidTec 

95,88 91,74 93,81 97,75 99,00 98,38 97,10 100,00 98,55 

Tabela 12: Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 2º Ciclo. 
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Gráfico 2: Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano letivo/disciplina no 2º Ciclo. 

 

 

Anos 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

5.º ano 88,03% 94,50% 92,94% 

6.º ano 85,92% 90,16% 91,67% 

Tabela 13: Taxa de transição do 2º Ciclo. 

 

Tabela 14: Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) 

                                                           
3 1 aluno não avaliado por falta de assiduidade 
4 1 aluno não avaliado por falta de assiduidade 
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2015/2016 2014/2015 2013/2014

Anos 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno 

Nº % Nº % Nº % 

5.º ano 117 67  57,26 1113 63 56,76 85 36 42,35 

6.º ano 137 70  51,09 1224 60 49,18 112 66 58,93 
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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, 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. De referir que ao longo do triénio se denota uma recuperação positiva da 

taxa de transição, destacando-se o 5.º ano cuja taxa de transição, em 2015-2016, superou a 

média nacional em 0,54%. 

Do mesmo 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 

64,66%, 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 90%. 

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

relativamente ao 1º CEB, de cerca de 40 pontos percentuais, situando-se, no 5º ano em 42,35% 

e no 6º ano em 58,93%, apesar da evolução positiva que se verificou na qualidade de sucesso no 

2º CEB. 
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3.º CICLO 

Disciplinas 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

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 

Português 72,07 61,18 61,26 64,84% 73,11% 80,61% 67,65% 73,79% 71,68% 67,01% 63,83% 67,51% 

Inglês 70,27 70,59 72,97 71,28% 69,75% 83,67% 70,87% 74,76% 67,26% 75,26% 87,23% 76,58% 

Espanhol 100,00 100,00 93,33 97,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,00% 97,96% 100,00% 94,32% 

Francês 95,60 90,12 89,39 91,70% 82,81% 85,90% 74,71% 81,14% 86,02% 68,75% 66,67% 73,81% 

História 81,98 95,29 86,49 87,92% 73,95% 80,61% 94,17% 82,91% 77,88% 87,63% 90,43% 85,31% 

Geografia 82,88 91,76 93,69 89,44% 82,35% 81,63% 96,12% 86,70% 79,65% 75,26% 85,11% 80,01% 

Matemática 61,26 58,82 53,15 57,74% 53,78% 57,14% 62,75% 57,89% 61,95% 54,64% 62,77% 59,79% 

Ciências Naturais 91,07 88,37 90,99 89,72% 84,03% 96,97% 90,29% 90,43% 83,19% 95,88% 95,74% 91,60% 

Físico-Química 80,18 90,59 70,27 80,35% 75,63% 84,69% 87,38% 82,57% 67,26% 71,13% 84,04% 74,14% 

Educação Visual 97,27 95,40 99,10 97,26% 96,15% 100,00% 100,00% 98,72% 100,00% 98,80% 100,00% 99,60% 

Educação Tecnológica 95,45 98,81 ------ 97,13% 99,04% 96,91% ------ 97,98% 96,81% 100,00% ------ 98,41% 

Educação Física 100,00 98,85 99,10 99,32% 99,17% 100,00% 97,14% 98,77% 95,58% 100,00% 98,94% 98,17% 

Introd. Tecn. de 
Informação e Comunicação 

96,36 98,81 ------ 97,59% 74,04% 100,00% ------ 87,02% 96,81% 96,39% ------ 96,60% 

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 99,10 99,70% 93,75% 100,00% 100,00% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

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% 87,50% 100,00% 100,00% 95,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Educação para a Cidadania 
/ CidTec 

97,32 98,85 100,00 98,72% 98,08% 95,83% 100,00% 97,97% 96,81% 96,39% 98,94% 97,38% 

Tabela 15: Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina 3º Ciclo.
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Gráfico 3: Comparação das médias das taxas de sucesso escolar por ano letivo/disciplina no 3º Ciclo. 

 

Tabela 16: Taxa de transição do 3º Ciclo. 

 

Tabela 17: Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 3 (sucesso pleno) 

 

                                                           
5 5 alunos não avaliados por falta de assiduidade. 
6 4 alunos não avaliados por falta de assiduidade mais 1 aluno com a matricula condicional. 
7 1 aluno não avaliados por falta de assiduidade. 

50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00

100,00

2015/2016 2014/2015 2013/2014

Anos 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

7.º ano 86,7% 75,81% 81,20% 

8.º ano 89,7% 84,47% 80,61% 

9.º ano 71,7% 80,19% 76,04% 

Anos 

2013 - 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno 

Nº % Nº % Nº % 

7.º ano 112 49 43,75 1255 48 38,40 117 43 36,75 

8.º ano 87 34 39,08 1046 47 45,19 98 43 43,88 

9.º ano 111 37 33,33 1067 37 34,91 96 40 41,67 
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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 

entanto, e em termos de médias globais, a percentagem de sucesso nas diferentes áreas 

disciplinares é positiva, assim como as taxas de transição. 

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 59,79% 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 75%, no 7.º ano, verificando-se no entanto um ligeiro aumento nos restantes anos. 

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 34,91% no 9.º ano. 

 

 

VOCACIONAL / CEF 

Curso 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

AET Nacional AET Nacional AET Nacional 

Vocacional 100,00% 64,80% 97,56% 89,04% 90,74% 87,93% 

CEF Tipo 2 93,33% 84,70% 100,00% 86,18% --- --- 

Tabela 18: Taxa Global de sucesso dos cursos vocacionais e CEF 

 

Como se pode constatar ambos os cursos têm uma taxa de sucesso superior aos 90%, a qual é 

superior à média nacional.  
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SECUNDÁRIO 

Disciplinas 
2013 – 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

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 77,59 100 91,89 77,59 71,19 91,67 92,31 82,71 67,44 72,30 88,64 76,13 

Matemática A 69,23 70,37 80,00 69,23 68,57 81,82 95,65 77,66 65,63 83,33 75,86 74,94 

Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais 

88,89 ------ ------ 88,89 84,00 64,71 --- 76,19 66,67 80,00 --- 73,34 

Espanhol Iniciação ------ 100 ------ 100 --- --- --- --- 100 ------ --- 100 

Inglês Continuação 84,48 87,50 ------ 84,48 64,41 93,57 ---- 77,57 47,37 97,80 --- 72,59 

História A 100 ------ 81,82 100 76,00 100 ---- 85,71 81,82 89,47 100 90,43 

Geografia A 94,44 ------ ------ 94,44 84,00 94,12 ---- 88,10 72,73 80,00 --- 76,37 

Geografia C   100 100 --- --- --- --- --- --- 100 100 

Física e Química A 75,00 78,57 ------ 75,00 82,35 79,41 --- 80,88 65,63 86,67 --- 76,15 

Física ------ ------ ----- ----- --- --- 100 100 --- --- --- --- 

Química ------ ------ 100 100 --- --- 100 100 --- --- 100 100 

Biologia e Geologia 94,74 92,86 ------ 94,74 100 100 --- 100 84,38 92,86 --- 88,62 

Biologia ------ ------ 100 100 --- --- 100 100 --- --- 100 100 

Geologia ------ ------ ------ ------ 64,41 93,62 --- 77,36 --- --- --- --- 

Filosofia 87,50 96,30 ------ 87,50 --- --- --- --- 76,74 87,00 --- 81,87 

Sociologia ------ ------ 100 100 96,61 100 100 99,24 --- --- --- --- 

Educação Física 100 100 100 100 71,19 91,67 92,31 82,71 100 97,80 100 99,27 

Psicologia B --- --- ---  --- --- ---  --- --- 100 100 

Tabela 19: Taxa de sucesso escolar por ano/disciplina secundário.
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Gráfico 4: Comparação das médias da taxa de sucesso escolar por ano letivo/disciplina no ensino secundário. 

 

Tabela 20: Taxa de transição do Secundário 

 

Anos 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

N.º total 
de alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de 

alunos 

Sucesso pleno N.º total 
de alunos 

Sucesso 
pleno 

N.º % N.º % N.º % 

10.º ano 58 28 48,28 60 28 46,67 46 24 52,17 

11.º ano 28 19 67,86 52 43 82,69 50 34 68,00 

12.º ano 37 30 81,08 26 23 88,46 45 35 77,78 

Tabela 21: Número de alunos só com níveis iguais ou superiores a 10 (sucesso pleno) 
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12.º ano 74,4% 69,23% 73,33% 
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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 de esta se situar acima dos 70%, 

são o Inglês Continuação e a Matemática Aplicada às Ciências Sociais, sendo o 10º ano aquele 

que apresenta valores inferiores relativamente à taxa de sucesso às diferentes disciplinas bem 

como quanto à taxa de transição alcançada (71,11%). 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 de 52,17%, e o 12.º ano 77,78%. 

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

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

2013-2014.  

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, este foi alcançado no 1º CEB e no ensino secundário, apresentando valores mais 
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preocupantes no 3º ciclo onde as percentagens são inferiores a 45%, e no 10º ano de 

escolaridade que apresenta valores de 52,17%. 

Relativamente à taxa de transição, ainda não foram atingidas as percentagens esperadas nos 1º 

e 2º ciclos, contrariamente ao 3º ciclo (exceção feita ao 9º ano), embora estejamos próximos de 

as atingir. Situação idêntica se verifica no ensino secundário tendo sido alcançadas as metas nos 

10º e 11º anos, sendo exceção o 12º, estando ainda aquém dos 80% pretendidos. 

 

PROFISSIONAIS 

Ano de 
formação 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

AET Nacional AET Nacional AET Nacional 

1º Ano 100,00% 98,30%   100,00% 98,40% 

2º Ano 100,00% 99,10% 98,08% 99,00 %   

3º Ano 76,19% 61,40% 100,00% 64,20 % 71,43% 64,40% 

Tabela 22: Taxa Global de sucesso dos cursos profissionais 

 

Como se pode constatar os cursos profissionais alcançaram taxas de sucesso superiores aos 70%, 

as quais são superiores às médias nacionais. 
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PROVAS FINAIS DE CICLO 

Ano 
Anos de 

escolaridade 
Posição 
Nacional 

Escola Média 

2014 

4.º 3887 Escola Básica de Mouronho 2,46 

4.º 2071 
EB do 2.º Ciclo de Tábua 

3,07 

6.º 824 2,67 

9.º 595 Escola Secundária de Tábua 2,85 

4.º 297 

EB Margarida Fierro Caeiro da Matta 

3,69 

6.º 1132 2,28 

9.º 797 2,88 

2015 

4.º 715 Escola Básica de Mouronho 3,67 

4.º 2980 
EB do 2.º Ciclo de Tábua 

2,95 

6.º 751 2,80 

9.º 937 Escola Secundária de Tábua 2,89 

4.º 3848 

EB Margarida Fierro Caeiro da Matta 

2,50 

6.º 922 2,71 

9.º 762 3,07 

2016 
 

4.º  Escola Básica de Mouronho NR 

4.º  
EB do 2.º Ciclo de Tábua 

NR 

6.º  NR 

9.º SD Escola Secundária de Tábua 2,76 

4.º  

EB Margarida Fierro Caeiro da Matta 

NR 

6.º  NR 

9.º SD 2,71 

SD – Sem dados; NR – Não se realizaram qualquer tipo de prova 

Tabela 23: Provas Finais de Ciclo 

 

Perante os valores constantes na tabela verifica-se que, no caso dos 4º e 6º anos de escolaridade, 

não é possível estabelecer qualquer tipo de comparação, dado que no ano de 2016 não se 

realizaram quaisquer provas. No entanto, e de um modo geral, os resultados médios da avaliação 

externa (provas finais nacionais) no ensino básico do Agrupamento têm vindo a decrescer. 

No que concerne às provas do 9º ano constata-se uma oscilação ao longo dos anos, tendo-se 

verificado no ano 2016 uma descida dos resultados médios. 
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Gráfico 5: Evolução da média nas Provas Finais de 4.º Ano 

 

Gráfico 6: Evolução da média nas Provas Finais de 6.º Ano 

 

Gráfico 7: Evolução da média nas Provas Finais de 9.º Ano 
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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. No que respeita ao 9º ano de escolaridade, há uma inversão positiva 

no ano de 2015, 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. 

 

 

EXAMES NACIONAIS SECUNDÁRIO  

Tabela 24: Exames Nacionais do Ensino Secundário 

 

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

recuperação positiva das médias de exame nos anos de 2014 e 2015, situação que se inverteu no 

ano de 2016. Continua a verificar-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%. 

 

 

 

 

Ano 
Posição 
Nacional 

Escola 
Número de 

Provas 
Nota do 
Exame 

Nota 
Interna 

Nota 
final 

2012 521 

Escola Secundária de 
Tábua 

184 8,78 12,31 11,39 

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

2014 202 122 10,58 13,69 12,83 

2015 287 141 10,72 13,56 12,81 

2016 SD 215 9,58 13,21 12,35 

SD – Sem dados 
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ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

RESULTADO DO CONCURO NACIONAL DE ACESSO – 1º FASE 

ANO Totais gerais N.º % 
Colocados por 

opção 
N.º % 

 

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% 

2015 

Alunos inscritos para exame 88  1ª opção 17 89% 

Tencionavam candidatar-se 37 42% 2ª opção 1 5% 

Apresentaram candidatura 21 57% 5ª opção 1 5% 

Foram colocados na 1ª fase 19 90%    

2016 

Alunos inscritos para exame 108  1ª opção 20 61% 

Tencionavam candidatar-se 60 56% 2ª opção 8 24% 

Apresentaram candidatura 33 55% 3ª opção 1 3% 

Foram colocados na 1ª fase 33 100% 4ª opção 1 3% 

   5ª opção 1 3% 

   6ª opção 2 6% 

Tabela 25: Resultado do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

 

Da análise dos resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior verifica-se um 

aumento do número de alunos com intenção em prosseguir estudos, bem como dos que na 

realidade acabam por o fazer. Sendo importante referir que, todos aqueles que apresentaram a 

sua candidatura, foram colocados na primeira fase do concurso, tendo a maioria sido colocada 

na sua primeira opção de candidatura (61%). 
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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 

2014 90,09% 83,13% 0,38% 0,46% 0,38% 0,15% 3,82% 

2015 85,25% 87,24% 0,14% 0,95% 0,007% 0,54% 3,25% 

2016 84,83% 84,94% 0,0% 1,22% 0,0% 0,0% 2,80% 

Tabela 26: Apreciação global do Agrupamento 

 

A apreciação global feita aos resultados obtidos pelo Agrupamento é muito boa, dado que 

apresenta taxas de transição e de conclusão que rondam os 85%. 

Relativamente à taxa de abandono neste momento é zero, apesar de em anos anteriores ter 

também um valor residual. 

Quanto aos valores da taxa de anulação de matrícula (inferior a 2%), e analisadas as situações 

ocorridas, verifica-se que se referem a alunos que, por atingirem a maioridade, pretendem 

abandonar os estudos e ingressar, no imediato, no mercado de trabalho. 

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 oscilante, e a 

percentagem de abandono situa-se em valores residuais, alcançando os 0% em 2016, o que nos 

aproxima do cumprimento das metas propostas quer no contrato de autonomia, quer no projeto 

educativo. 
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A DISCIPLINA 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 649 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”. As referidas ocorrências deram lugar a 46 processos 

disciplinares.  

O número de ocorrências permite tirar algumas conclusões sobre a tipificação da indisciplina na 

escola. 

 

Gráfico 8: Indisciplina por escola do agrupamento 

 

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

mostram que a Escola Secundária apresenta maior número de ocorrências registadas. 
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Gráfico 9: Indisciplina por ano de escolaridade 

 

A maior percentagem de ocorrências, cerca de 61%, regista-se entre os alunos do vocacional do 

1.º ano (Voc1) a que se segue o grupo dos alunos do vocacional do 2.º ano (Voc2) com 17,11% 

do total de ocorrências. 

 

Gráfico 10: 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 11: 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 12: Indisciplina por tempos letivos 

 

O maior número de ocorrências, cerca de 16,28%, regista-se no 3º tempo letivo da tarde (14h50). 

Segue-se o 5.º tempo da tarde (16h40) e o 4.º tempo da manhã (11h15) com 14,80% do total de 

ocorrências. 
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Gráfico 13: Indisciplina por espaço escolar 

 

O maior número de ocorrências, cerca de 96%, regista-se na sala de aula. 

 

Gráfico 14: Tipificação das infrações 

 

O maior número de ocorrências, cerca de 40,63%, deve-se ao incumprimento de regras, 

seguindo-se a perturbação ostensiva e a desobediência ao professor, com 24,34% e 21,55% 

respetivamente.  
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CONTACTOS DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Tendo como objetivo recolher o índice de envolvimento dos encarregados de educação na vida 

escolar do seu educando, a equipa da Avaliação Interna fez o levantamento, no “Sistema 

BD_EST”, do número de contactos, independentemente da sua tipologia: telefone, mail ou por 

convocatória.  

Para esta estatística não foram contabilizados os contactos estabelecidos no âmbito das reuniões 

iniciais, visitas de estudo ou das entregas das avaliações. 

Assim, foram estabelecidos um total de 2872 contactos, correspondendo a uma média de 2,5 

contactos por aluno, dos quais 1759 foram contactos presenciais, 1113 foram contactos não 

presenciais (telefone, email, etc…), destacando-se o facto de 1401 terem sido da iniciativa do 

Encarregado de Educação.  

 

1.º CICLO  

Neste nível de ensino foram realizados um total de 934 contactos, o que corresponde a uma 

média de 2,5 contactos por aluno, dos quais 863 foram presencialmente e 71 foram contactos 

não presenciais (telefone ou email, etc…), destacando-se que 651 foram da iniciativa do 

encarregado de educação, o que corresponde a 69,70% da totalidade dos contactos. 

 

Gráfico 15: Formas de contacto do 1.º ciclo 
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Gráfico 16: Distribuição dos contactos do 1.º ciclo 

 

2.º CICLO  

Neste ciclo realizaram-se 566 contactos, o que corresponde, em média a 2,9 contactos por aluno. 

Destes 863 foram realizados presencialmente e 289 foram não presenciais (telefone ou email, 

etc…), sendo que 190 foram da iniciativa dos encarregados de educação, o que corresponde a 

33,57% dos contactos. 

 

Gráfico 17: Formas de contacto do 2.º ciclo 

 

Gráfico 18: Distribuição dos contactos do 2.º ciclo 
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3.º CICLO 

Ao nível do 3.º ciclo foram estabelecidos 720 contactos, o que corresponde, em média, a 2,3 

contactos por aluno, dos quais 416 foram presenciais e 304 foram não presenciais (telefone ou 

email, etc…). Dos contactos estabelecidos salienta-se que 323 foram da iniciativa dos 

encarregados de educação o que corresponde a 44,86% dos contactos. 

 

 

Gráfico 19: Formas de contacto do 3.º ciclo 

 

Gráfico 20: Distribuição dos contactos do 3.º ciclo 
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de 5,1 contactos por aluno. Destes, 78 foram contactos estabelecidos presencialmente e 195 

foram contactos não presenciais (telefone ou email, etc…), destacando-se que 83 foram da 

iniciativa dos encarregados de educação, o que corresponde a 30,40% dos contactos. 

Contactos 
presenciais; 

57,78%

Contactos não 
presenciais; 

42,22%

Iniciativa do 
EE; 44,86%

Iniciativa da 
escola; 51,14%



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 41 de 96 

 

Gráfico 21: Formas de contacto do Vocacional 

 

Gráfico 22: Distribuição dos contactos do Vocacional 

 

SECUNDÁRIO  

Neste nível de ensino realizaram-se 200 contactos, o que corresponde a uma média de 1,4 

contactos por aluno. Dos contactos estabelecidos 76 foram contactos presenciais e 124 não 

presenciais (telefone ou email, etc…). Destaca-se o facto de 110 terem sido da iniciativa dos 

encarregados de educação, o que corresponde a 55,00% dos contactos. 

 

Gráfico 23: Formas de contacto do Secundário 
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Gráfico 24: Distribuição dos contactos do secundário 

 

PROFISSIONAIS 

Ao nível deste percurso estabeleceram-se 179 contactos, o que corresponde, em média, a 1,9 

contactos por aluno. Destes, 49 foram contactos realizados presencialmente e 130 foram 

contactos não presenciais (telefone ou email, etc…), destacando-se o facto de 44 terem sido da 

iniciativa dos encarregados de educação, o que corresponde a 24,58% da totalidade dos 

contactos. 

 

Gráfico 25: Formas de contacto do Profissional 

 

Gráfico 26: Distribuição dos contactos do Profissional 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 

ACOMPANHAMENTO DOS EX-ALUNOS  

No acompanhamento dos ex-alunos deste agrupamento, a equipa decidiu efetuar um 

questionário eletrónico (alunos que concluíram o 12.º regime regular: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcC7iqVOv-4V2ZU9XeTmcrddp-

Ah1BleKMKg3XBjDA9KZ8Kg/closedform; ex-alunos dos cursos profissionais: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLYMHXTsZ4af173awis8ac8D0xrtSXbnhTZbHjjWkf

HtE-ug/closedform) com vista a saber do seu percurso académico bem como conhecer os índices 

de empregabilidade dos alunos deste agrupamento. 

Assim foram enviados 72 questionários aos alunos, (24 alunos que terminaram o ensino 

secundário regular no ano letivo 14-15 e 48 que terminaram os cursos profissionais no ano letivo 

15-16), tendo respondido um total de 22 alunos (14 do ensino secundário e 8 dos cursos 

profissionais), o que corresponde a 30,56% de adesão (58,33% no caso dos alunos que 

terminaram o ensino secundário regular e 16,67% dos cursos profissionais). 

 

ALUNOS QUE TERMINARAM O ENSINO SECUNDÁRIO REGULAR 

Dos 14 ex-alunos que responderam ao inquérito 10 foram do sexo feminino e 4 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 18 anos e os 21 anos (3 com 18; 7 com 19 anos; 

2 com 20 anos e 2 com 21 anos). 

 

 

Gráfico 27: Género dos inquiridos 

 

Gráfico 28: Idade dos inquiridos 

 

29%

71%

Masculino Feminino

22%

50%

14%

14%

18 Anos 19 Anos 20 Anos 21 Anos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcC7iqVOv-4V2ZU9XeTmcrddp-Ah1BleKMKg3XBjDA9KZ8Kg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcC7iqVOv-4V2ZU9XeTmcrddp-Ah1BleKMKg3XBjDA9KZ8Kg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLYMHXTsZ4af173awis8ac8D0xrtSXbnhTZbHjjWkfHtE-ug/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLYMHXTsZ4af173awis8ac8D0xrtSXbnhTZbHjjWkfHtE-ug/closedform


Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 44 de 96 

Todos os alunos inquiridos entraram no ensino superior. 

Praticamente todos se mantêm nos cursos em que entraram inicialmente, com a exceção de dois 

que mudaram de curso, um mudou para Economia e outro para Cinema. 

Dos inqueridos só um deixou de estudar e está à procura de emprego na área de comércio e 

vendas.  

 

Gráfico 29: Curso de ensino superior que entrou 

 

 

Gráfico 30: Alunos que mudaram de curso 

 

 

Gráfico 31: Alunos que continuam a estudar 

 

7%

7%

7%

15%

7%

7%7%

7%

7%

15%

7%

7%

Contabilidade e Administração Terapia da Fala Biotecnologia

Imagem Médica e Radioterapia Engenharia Aeronáutica Engenharia Aeroespacial

Enfermagem Educação Social Economia

Engenharia Química Engenharia informática Cinema

29%

71%

Sim Não

93%

7%

Sim Não



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 45 de 96 

ALUNOS QUE TERMINARAM OS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Responderam a este inquérito 8 ex-alunos distribuídos da seguinte forma: 4 do sexo feminino e 

4 do sexo masculino, com as idades compreendidas entre os 18 anos e os 21 anos (1 com 18; 4 

com 19 anos; 2 com 20 anos e 1 com 21 anos).  

 
Gráfico 32: Género dos inquiridos 

 
 

  
Gráfico 33: Idade dos inquiridos 

 

Praticamente todos os inquiridos já concluíram os respetivos cursos, em 2015/2016, com a 

exceção de um ex-aluno. 

 

 
Gráfico 34: Alunos que concluíram o curso profissional 

 

 
 Gráfico 35: Cursos profissionais concluídos no AET 

 

Dos inquiridos é de salientar que uma aluna prosseguiu estudos e outra ficou a trabalhar onde 

realizou estágio.  
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Gráfico 36: Alunos que prosseguiram estudos 

 

Gráfico 37: Situação profissional 

Dos alunos empregados, um terço conseguiu o 1º emprego antes de concluir o curso. Por outro 

lado, dois terços dos alunos conseguiram emprego através do contacto direto com a empresa 

onde ficaram a trabalhar e os restantes através dos estágios profissionais. 

 

 

Gráfico 38: Tempo de espera até conseguir o 1º emprego 

 

 

Gráfico 39: Através de que meio conseguiu o 1º emprego 

A maioria dos alunos empregados (67%) está a trabalhar em áreas ligadas à sua formação 

académica. Os que ainda estão à procura de emprego pretendem trabalhar nas áreas de 

Secretariado/Administração, Marketing e Informática. 
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Gráfico 40: Alunos que se encontram a trabalhar 

em áreas diretamente relacionadas com a sua 
formação académica 

  
Gráfico 41: Áreas de interesse de quem ainda está à procura de emprego 

 

 

A aluna que prosseguiu estudos frequenta um curso de educação na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
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COMUNIDADE EDUCATIVA  

ENQUADRAMENTO  

Neste processo de avaliação interna, optou-se por aplicar questionários à comunidade 

educativa. O modelo de questionários eletrónicos lançados no AET foi elaborado com base em 

indicadores pré-definidos pela equipa (Pessoal docente - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdarDB2D_c1AMzgWw9RQaTGYr6ZFozPG7WDL5c

qvacX4VIv_Q/viewform; Pessoal não docente - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyYRifEesdOB9SBllhQ45FEvLREKerJRw2hKURkLjs

wGhtGA/viewform; Alunos - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2rcpe6D5Y4q6DXYWMPmRW0_O4qwgG0Ctedq

D4HHLdqGDLLg/viewform; Encarregados de Educação - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8N9h4oP4ommALcaFSl_jj_lt_sSgKW27w3owvo0

qZCKiokg/viewform e a Comunidade local - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

M97QmzUsF6oDB-fBhBZ-k5NMWaytj9-94KWM0k5CmIlcUw/viewform). 

Nos questionários ao pessoal docente e pessoal não docente a opção de resposta era fechada 

(sim/não).  

Quanto aos questionários dirigidos aos alunos, encarregados de educação e à comunidade local, 

foi solicitado aos inquiridos que classificassem cada item, segundo uma escala de 0 a 5, tendo em 

conta que o 0 (nível mínimo) corresponde a “Nada” e o 5 (nível máximo) corresponde a 

“Excelente”. 

0 – NADA; 1 – POUCO; 2 – RAZOÁVEL; 3 – BOM; 4 – MUITO BOM; 5 – EXCELENTE. 

 

RESULTADOS   

Dos 171 colaboradores do AET (112 – Pessoal Docente e 59 – Pessoal Não Docente), participaram 

56, a que corresponde uma percentagem de adesão de 32,75% (33,93% - Pessoal Docente e 

30,51% - Pessoal Não Docente). 

Para que a autoavaliação, elaborada com base na aplicação de questionário, dê origem a um 

diagnóstico organizacional real e fiável, é necessário ouvir todos aqueles que intervêm neste 

Agrupamento. Assim, é necessário ouvir também os alunos e os pais/encarregados de educação. 
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A seleção dos alunos e pais/encarregados de educação para o preenchimento dos questionários 

foi feita por amostra aleatória, de forma que todos tivessem a mesma oportunidade de serem 

selecionados. 

Nesse sentido, a Equipa decidiu aplicar o questionário a alguns alunos do 2.º, 3.º ciclos e 

secundário, bem como dos cursos vocacionais e profissionais que tivessem mail, os quais 

representam 25% dos alunos do agrupamento. 

Assim foram selecionados 129 alunos do AET, onde participaram 21, a que corresponde 16,28% 

de adesão. 

Quanto aos pais/encarregados de educação, a equipa decidiu aplicar também os questionários 

de satisfação aos pais/encarregados de educação dos alunos que foram selecionados a 

responderem ao inquérito. Assim foram selecionados 129 encarregados de educação do AET, 

onde participaram de 23, a que corresponde a 17,83% de adesão. 

A equipa decidiu também aplicar questionários à comunidade onde está inserida, para verificar 

o impacto que o AET tem na comunidade. Assim foram selecionadas 25 instituições, tendo 

participado 7, correspondendo a 28% de adesão.  

 

PESSOAL DOCENTE 

Analisando os docentes inquiridos constata-se que um pouco mais de metade dos mesmos 

apresenta idades acima dos 50 anos e que todos pertencem aos quadros do Ministério da 

Educação. 

 

Gráfico 42: Género dos docentes inquiridos 

 

 

Gráfico 43: Situação profissional dos docentes inquiridos 
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Apenas 3% destes docentes pertencem ao ensino pré-escolar. Os restantes docentes inquiridos 

distribuem-se de forma bastante equilibrada pelos restantes ciclos de ensino. 

 

 

Gráfico 44: Nível de ensino dos docentes inquiridos 

 

O meu trabalho 

Relativamente a esta temática foram colocadas as seguintes questões: 

A. Contribuo para a elaboração da planificação anual nas disciplinas que leciono. 
B. Contribuo para o referencial de avaliação adotado pelo meu Departamento 
C. Contribuo para o cumprimento das orientações gerais da gestão do programa adotadas pelo 

meu Departamento. 
D. Elaboro a planificação por temas/módulos ou sequências. 
E. Tenho em conta o resultado da avaliação formativa para reformular a planificação quando 

necessário. 
F. Marco os testes tendo em conta o limite semanal previsto pelo Regulamento Interno. 
G. Entrego os elementos de avaliação dentro do prazo definido pelo Regulamento Interno 
H. Faço a auto e heteroavaliação com os meus alunos 
I. No meu Departamento, contribuo de forma pró-ativa para a análise dos resultados da 

avaliação por período. 
J. No final do ano, faço um balanço global das aprendizagens e/ou competências atingidas pelos 

alunos. 
K. Faço os meus alunos cumprirem as regras dentro da sala. 
L. Faço os alunos cumprirem as regras fora da sala. 
M. Solicito regularmente trabalhos que devem ser executados em casa. 
N. Informo o Diretor de Turma quando o aluno sistematicamente não traz o material. 
O. Informo o Diretor de Turma quando o aluno sistematicamente não cumpre as regras. 
P. Informo o Diretor de Turma quando o aluno é expulso da sala. 
Q. Respeito os meus alunos. 
R. Chego sempre a horas à sala de aula. 
S. Conheço as normas de procedimento disciplinar definidas para os casos de indisciplina. 
T. Considero que as normas de procedimento disciplinar definidas são eficazes. 
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U. Quando os meus alunos têm resultados negativos, desenvolvo estratégias de remediação. 
V. Utilizo o telemóvel dentro da sala de aula. 
W. Preocupo-me em utilizar corretamente o material informático. 
X. Preocupo-me em que a sala se mantenha limpa. 
Y. Utilizo a caderneta como forma de comunicação com o Encarregados de Educação. 

 

 

Gráfico 45: Análise do trabalho docente 

 

Da análise dos resultados é possível verificar que a quase totalidade dos inquiridos assume não 

se preocupar em utilizar corretamente o material informático. Sendo ainda preocupante as 

respostas obtidas quando questionados sobre a aplicação de medidas e estratégias de 

remediação, quando os alunos não atingem resultados positivos (cerca de 25% dos inquiridos 

assume não o fazer). 

 

A escola e a comunidade 

Relativamente a esta temática foram colocadas as seguintes questões: 

A. A Escola tem um papel relevante na comunidade. 
B. A Escola está aberta à comunidade. 
C. A Escola tem preocupações ambientais. 
D. A Escola tem preocupações sociais. 
E. A Escola responde com rapidez e eficiência quando solicitada. 
F. A Escola tem um processo de recolha de sugestões adequado. 
G. A Escola desenvolve mecanismos de simplificação dos processos administrativos. 
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Gráfico 46: A escola e a comunidade 

 

Dos resultados obtidos salienta-se que a totalidade dos inquiridos é da opinião que a Escola 

tem um papel relevante na comunidade e que apresenta preocupações sociais, demonstrando 

ainda que há uma necessidade de melhorar os processos de recolha de sugestões adotados. 

 

A escola e a comunicação 

Relativamente a esta temática foram colocadas as seguintes questões: 

A. Conheço a missão da Escola e os objetivos estratégicos definidos no Projeto Educativo de 

Escola. 

B. Conheço os diferentes canais internos de divulgação de informação. 

C. Considero corretos os canais de comunicação interna adotados. 

D. Considero que toda a informação relevante é divulgada de forma rigorosa. 

 

Gráfico 47: A escola e a comunicação 
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Relativamente a esta questão foi apontado, como aspeto a melhorar, o rigor na divulgação da 

informação. No entanto, poderemos afirmar que o aspeto mais relevante e importante a retirar 

é o facto de todos afirmarem conhecer a missão da Escola e os objetivos estratégicos definidos 

no Projeto Educativo de Escola. 

 

Os serviços da Escola funcionam eficazmente: 

Relativamente a esta temática foram colocadas os seguintes setores: 

A. Ação Social Escolar 
B. Área de Alunos 
C. Área de Pessoal 
D. Área de Contabilidade 
E. Expediente e Arquivo 
F. Biblioteca 
G. Bufete 
H. Refeitório 
I. Papelaria 
J. Reprografia 

 

 

Gráfico 48: Grau de satisfação dos serviços da Escola 

 

Da análise do gráfico anterior é possível verificar que, apesar de residual, alguns docentes 

apontam falhas no funcionamento de alguns dos serviços, sendo o refeitório aquele que parece 

apresentar maior carência. 
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Estou satisfeito com os horários de funcionamento dos Serviços: 

Relativamente a esta temática foram colocadas os seguintes setores: 

A. Ação Social Escolar 
B. Área de Alunos 
C. Área de Pessoal 
D. Área de Contabilidade 
E. Expediente e Arquivo 
F. Biblioteca 
G. Bufete 
H. Refeitório 
I. Papelaria 
J. Reprografia 

 

Gráfico 49: Grau de Satisfação dos horários de funcionamento dos Serviços 

 

Quando questionados sobre o horário de funcionamento dos serviços, parece ser o horário da 

reprografia, aquele que levanta maior objeção. A grande maioria dos restantes parece apresentar 

horários completamente compatíveis com as atividades realizadas nas escolas do Agrupamento. 

 

A Direção… 

Os itens avaliados foram: 

A. Lidera pelo exemplo. 
B. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no projeto educativo de escola. 
C. Comunica de forma eficaz. 
D. Adota um meio de divulgação da informação adequado. 
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E. Fornece informação fiável. 
F. Gere bem a escola. 
G. Assegura boas condições de trabalho em toda a escola. 
H. Na elaboração de horários, concilia vida pessoal e profissional. 
I. Promove uma cultura de abertura. 
J. Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz. 
K. Atua eficazmente. 

 

Gráfico 50: Atuação da Direção 

 

Salienta-se o facto de todos os inquiridos apontarem, como pontos fortes da Direção do 

Agrupamento, a liderança pelo exemplo, a atuação de acordo com os objetivos e valores 

definidos no PEE e o fornecimento de informação. Do mesmo modo, alguns indicam ser, a falta 

de boas condições de trabalho, um aspeto a ser melhorado. 

 

O Conselho Pedagógico… 

Os itens avaliados foram: 

A. Lidera pelo exemplo. 
B. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no projeto educativo da escola. 
C. Comunica de forma eficaz. 
D. Adota um meio de divulgação da informação adequado. 
E. Fornece informação fiável. 
F. Promove uma cultura de abertura. 
G. Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz. 
H. Promove a discussão de assuntos relacionados com o sucesso escolar. 
I. Promove a discussão de assuntos relacionados com a indisciplina. 
J. Atua eficazmente. 
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Gráfico 51: Atuação do Conselho Pedagógico 

 

Apesar de ser residual, as respostas dadas parecem indicar que o Conselho Pedagógico poderá 

melhorar em cada um dos itens avaliados. Independentemente do considerado anteriormente, 

verifica-se que a atuação deste Conselho é positivamente avaliado. 

 

O Conselho Geral… 

Os itens avaliados foram: 

A. Lidera pelo exemplo. 
B. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no projeto educativo da escola 
C. Comunica de forma eficaz. 
D. Adota um meio de divulgação da informação adequado. 
E. Fornece informação fiável. 
F. Promove uma cultura de abertura. 
G. Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz 
H. Atua eficazmente 

 

Gráfico 52: Atuação do Conselho Geral 
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Perante os resultados apresentados, poderá afirmar-se que, apesar de uma avaliação global 

positiva, este órgão apresenta, na opinião de alguns elementos do corpo docente, algumas 

lacunas que deverão ser alvo de análise e que permitirão a apresentação de medidas de 

melhoramento sustentadas na avaliação realizada. 

 

O Departamento… 

Os itens avaliados foram: 

A. Lidera pelo exemplo. 
B. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no projeto educativo de escola. 
C. Comunica de forma eficaz. 
D. Adota um meio de divulgação da informação adequado. 
E. Fornece informação fiável. 
F. Promove uma cultura de abertura. 
G. Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz 
H. Atua eficazmente 
I. Promove a discussão de assuntos relacionados coma vida da escola 

 

Gráfico 53: Atuação do Departamento 

 

Das respostas obtidas poderá afirmar-se que os docentes avaliam o funcionamento dos seus 

Departamentos de forma bastante positiva, apresentando apenas 1 resposta negativa em 3 itens 

avaliados, sendo o órgão que apresenta maior unanimidade na sua análise.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A B C D E F G H I

Sim Não



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 58 de 96 

Os Professores Titulares de Turma / Diretores de Turma … 

Os itens avaliados foram: 

A. Criam as condições necessárias para aumentar a participação dos alunos na vida escolar 
B. Criam as condições necessárias para aumentar a participação dos encarregados de 

educação na vida escolar 
C. Promovem a discussão de assuntos relacionados a preservação do espaço escolar 

 

Gráfico 54:Atuação dos Professores Titulares de Turma / Diretores de Turma 

Analisando os resultados é unânime a opinião dos docentes quanto à importância do papel dos 

Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma na participação de alunos e encarregados 

de educação na vida escolar, parecendo haver apenas um item em que, na opinião de alguns, a 

sua atuação poderá ser melhorada, a promoção mais efetiva de uma discussão de assuntos 

relacionados com a preservação do espaço escolar. 

 

Sou ouvido… 

Os itens avaliados foram: 

A. Na distribuição de serviço 
B. Na seleção de manuais escolares  
C. Nos critérios de constituição de turmas 
D. Na calendarização de reuniões. 
E. Na aquisição de recursos materiais e/ou equipamentos. 
F. Na planificação de ações de formação internas. 
G. Na elaboração e/ou revisão dos critérios de avaliação. 
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Gráfico 55: Auscultação do pessoal docente 

 

Da análise às respostas obtidas, esta temática parece apresentar uma variação maior, 

relativamente a outras anteriormente apresentadas. Alguns docentes apresentaram respostas 

negativas, sentindo que não são ouvidos, aquando da tomada de decisão no âmbito dos itens 

apresentados. Naturalmente que estes resultados deverão ser alvo de uma análise mais 

aprofundada, de modo a perceber-se o motivo pelo qual tal sucede. Tal torna-se ainda mais 

pertinente tendo em consideração que alguns dos itens avaliados negativamente emanam de 

decisões tomadas em órgão nos quais os docentes têm assento, como por exemplos os 

Departamentos, e que, aquando da sua avaliação apresentaram 100% de concordância em itens 

como: “promove uma cultura de abertura” e “promove a discussão de assuntos relacionados 

com a vida da escola”. 

 

Sou ouvido na elaboração e / ou revisão do... 

Os itens avaliados foram: 

A. Regulamento Interno 
B. Projeto Educativo 
C. Projeto de Desenvolvimento Curricular do Agrupamento 
D. Plano Anual de Atividades 
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Gráfico 56: Auscultação na elaboração dos documentos estruturantes do agrupamento 

 

Contrariamente à questão anterior, aqui percebe-se que, a quase totalidade, dos docentes 

afirmam ser ouvidos na elaboração/revisão dos documentos orientadores do Agrupamento. 

 

Trabalho em grupo… 

Os itens avaliados foram: 

A. No apoio a colegas menos experientes. 
B. Na preparação de aulas. 
C. Na planificação de unidades programáticas. 
D. Na construção de materiais de ensino. 
E. Na organização de apoios e complementos educativos 
F. Na discussão de questões disciplinares e de comportamento dos alunos. 
G. Na discussão de estratégias a adotar para alunos com problemas. 
H. Na definição de objetivos pedagógicos para a turma. 
I. Na realização de experiências pedagógicas. 
J. Na planificação e organização de visitas de estudo. 
K. Na planificação e organização de festas e atividades culturais. 
L. Na organização de projetos e iniciativas 
M. Na análise de aspetos positivos e negativos do funcionamento da escola. 
N. Na discussão de problemas da condição docente 
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Gráfico 57: Trabalho de grupo 

 

Relativamente ao trabalho em grupo os resultados demonstram que, a quase totalidade dos inquiridos, 

privilegia o trabalho em grupo, quer dentro do seu grupo docente, quer no âmbito do desenvolvimento 

de projetos e iniciativas diversas, demonstrando que existe, no Agrupamento, um clima de partilha de 

experiências e saberes, fundamentais ao desenvolvimento e crescimento do próprio. 

 

Empenho 

Os itens avaliados foram: 

A. Estou aberto à mudança. 
B. Estou disponível para fazer um esforço suplementar em situações especiais. 
C. Sinto-me motivado para adquirir novas competências ou aperfeiçoá-las 

 

Gráfico 58: Empenho Docente 
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Complementando os resultados e conclusões retiradas da análise do gráfico anterior, as 

respostas a estas questões vêm reforçar a apreciação feita sobre a existência de um clima de 

partilha e trabalho cooperativo. 

 

Recursos 

Os itens avaliados foram: 

A. É fácil ter acesso aos recursos audiovisuais 
B. É fácil ter acesso aos recursos informáticos. 
C. O sistema de requisição de material é adequado. 
D. O quadro interativo melhora o processo de ensino-aprendizagem. 
E. A utilização de programas informáticos (Digital Org, Gestão de alunos, Utilatas …) 

é importante. 

 

Gráfico 59: Recursos do Agrupamento 

 

No que concerne à avaliação feita dos recursos, parece existir alguma insatisfação dos docentes 

inquiridos relativamente ao acesso aos recursos audiovisuais e informáticos, principalmente 

estes últimos. Deverá haver uma reflexão sobre os motivos dessa insatisfação e fazê-los chegar 

à equipa TIC para que tais situações possam ser ultrapassadas. 

 

Condições de trabalho 

Os itens avaliados foram: 

A. Estou satisfeito com o local de trabalho 
B. Estou satisfeito com o clima de trabalho. 
C. Se pudesse mudava de Escola. 
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D. Se pudesse mudava de profissão. 

 

Gráfico 60: Condições de trabalho 

Dos resultados obtidos poderá afirmar-se que a grande maioria dos docentes se sente bem 

relativamente ao seu local de trabalho e ao clima que este proporciona. No entanto dividem-se 

quando questionados se mudariam de Escola ou profissão. Da comparação destes resultados 

percebe-se que a intenção de mudança, apresentada pelos valores obtidos, não se deve à forma 

como se sente relativamente ao seu local de trabalho, mas antes a outros fatores não 

referidos/apresentados nesta avaliação, nomeadamente o descontentamento e o desgaste 

profissional em que os professores se encontram ou até a vontade de se aproximarem da sua 

área de residência. 

 

Satisfação 

Os itens avaliados foram: 

A. Sinto que o meu desempenho é reconhecido. 
B. Sinto-me satisfeito com os objetivos fixados no Projeto Educativo de Escola. 
C. Sinto-me satisfeito com o meu horário de trabalho porque este me permite conciliar vida 

profissional e familiar. 
D. Sinto-me satisfeito com a forma como a Escola lida com eventuais problemas pessoais 

(ex. doença). 
E. Sinto-me satisfeito com o tempo que os órgãos levam a dar resposta às solicitações. 
F. Sinto que me integro numa equipa que trabalha tendo em conta a missão definida. 
G. Considero que tenho autonomia para resolver problemas 
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Gráfico 61: Grau de satisfação 

 

Os resultados obtidos parecem indicar algumas fragilidades relativamente à satisfação sentida 

por alguns dos docentes inquiridos, relativamente à dificuldade que têm em conciliar o horário 

laboral e a vida pessoal, assim como na sensação que têm de que não são reconhecidos pelo seu 

desempenho. 

Em suma é possível afirmar-se que a quase totalidade dos docentes se encontra satisfeito e 

reconhece no Agrupamento, e nos órgãos que o constituem, boas valências e avalia 

positivamente a sua atuação. Os aspetos menos positivos apontados deverão ser objeto de 

análise, de forma a poder verificar-se o motivo da avaliação negativa a que foram sujeitas, ainda 

que tenham sido residuais na sua frequência de resposta. Este facto demonstra ser essencial a 

reflexão e o envolvimento de todos na elaboração de um plano de melhoria, a ser adotado em 

próximos anos letivos. 

Apesar do afirmado anteriormente, e tendo sido consideradas todas as respostas recebidas como 

uma referência para a avaliação do Agrupamento e consequentemente para a elaboração de um 

plano de melhoria, não poderemos deixar de afirmar que a falta de envolvimento dos docentes 

foi patente neste inquérito. Apenas 38 dos 112 docentes do Agrupamento o fizeram. Tal não 

pode, de forma alguma, deixar de ser referido visto que, só com o envolvimento de todos, 

poderemos de facto realizar uma análise consistente ao funcionamento do Agrupamento, 

percebendo os seus pontos fortes e, acima de tudo, apontando as suas falhas de forma a 

poderem ser colmatadas. 
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PESSOAL NÃO DOCENTE 

O pessoal não docente inquirido apresenta idades entre os 35 e os 50 anos. Relativamente à sua 

escolaridade, mais de metade concluiu o ensino secundário e cerca de um terço concluiu o 9º 

ano. 

 
Gráfico 62: Caracterização etária do pessoal não docente 

 
Gráfico 63: Caracterização da escolaridade do pessoal não 

docente inquirido 

 

A Escola e a comunidade 

Os itens avaliados foram: 

A. A Escola tem um papel relevante na comunidade. 
B. A Escola está aberta à comunidade. 
C. A Escola tem preocupações ambientais. 
D. A Escola tem preocupações sociais. 
E. A Escola responde com rapidez e eficiência quando solicitada. 
F. A Escola tem um processo de recolha de sugestões adequado. 
G. A Escola desenvolve mecanismos de simplificação dos processos administrativos. 
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Gráfico 64: A escola e a comunidade 

 

Da análise feita à forma como o pessoal não docente perceciona o envolvimento do Agrupamento na 

comunidade destaca-se o facto de todos serem unânimes em afirmar que este está aberto à comunidade 

e apresenta preocupações sociais. No entanto os restantes itens são menos favoráveis na sua avaliação. 

 

A Escola e a comunicação 

Os itens avaliados foram: 

A. Conheço os diferentes canais internos de divulgação de informação. 

B. Considero corretos os canais de comunicação interna adotados. 

C. Considero que toda a informação relevante é divulgada de forma rigorosa. 

D. Conheço a missão do Agrupamento e os objetivos estratégicos definidos no Projeto 

Educativo de Escola. 

 

Gráfico 65: A Escola e a comunicação 

 

Relativamente ao item avaliado poderemos considerar que o pessoal não docente conhece os canais de 

comunicação e a missão do Agrupamento, da mesma forma que considera, de uma forma geral, corretos 

os canais de comunicação e referindo o rigor como a informação relevante é divulgada aos demais 

membros da comunidade educativa. 

 

Os serviços da Escola funcionam eficazmente: 

Os serviços avaliados foram: 
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A. Ação Social Escolar 
B. Área de Alunos 
C. Área de Pessoal 
D. Área de Contabilidade 
E. Expediente e Arquivo 
F. Biblioteca 
G. Bufete 
H. Refeitório 
I. Papelaria 
J. Reprografia 
K. Portaria 

 

Gráfico 66: Grau de Satisfação dos Serviços 

 

Relativamente à satisfação revelada quanto à eficácia dos diferentes serviços, alguns elementos 

consideram haver lacunas em alguns dos serviços, sendo os mais referidos a área da 

contabilidade, o refeitório e a portaria. Comparando com as respostas dadas pelo pessoal 

docente, também este apontava algumas lacunas à eficácia do refeitório. 

 

Estou satisfeito com os horários de funcionamento dos Serviços: 

Os serviços avaliados foram: 

A. Ação Social Escolar 
B. Área de Alunos 
C. Área de Pessoal 
D. Área de Contabilidade 
E. Expediente e Arquivo 
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F. Biblioteca 
G. Bufete 
H. Refeitório 
I. Papelaria 
J. Reprografia 

 

 

Gráfico 67: Grau de Satisfação dos horários de funcionamento dos Serviços 

 

No que se refere aos horários de funcionamento dos serviços, apenas o bufete e o refeitório 

apresentam algumas avaliações negativas, pelo que se depreende que, no geral, o horário dos 

serviços é do agrado do pessoal não docente. 

 

A Direção… 

Os itens avaliados foram: 

A. Lidera pelo exemplo. 
B. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no projeto educativo de escola. 
C. Comunica de forma eficaz. 
D. Adota um meio de divulgação da informação adequado. 
E. Fornece informação fiável. 
F. Gere bem a escola. 
G. Assegura boas condições de trabalho em toda a escola. 
H. Na elaboração de horários, concilia vida pessoal e profissional. 
I. Promove uma cultura de abertura. 
J. Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz. 
K. Atua eficazmente 
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Gráfico 68: Atuação da Direção 

 

Na sua avaliação à atuação da direção do Agrupamento, esta é apontada como negativa, por 

alguns dos elementos, sendo a falta de condições de trabalho o item que apresenta apreciação 

mais negativa, seguindo-se a eficácia da comunicação e os mecanismos de consulta e diálogo 

adotados. Apesar do referido anteriormente é possível afirmar que, no geral, a avaliação a este 

órgão é positivo. 

 

O Conselho Pedagógico… 

Os itens avaliados foram: 

A. Lidera pelo exemplo. 
B. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no projeto educativo da escola 
C. Comunica de forma eficaz. 
D. Adota um meio de divulgação da informação adequado. 
E. Fornece informação fiável. 
F. Promove uma cultura de abertura. 
G. Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz 
H. Atua eficazmente 
I. Promove a discussão de assuntos relacionados com o sucesso escolar 
J. Promove a discussão de assuntos relacionados com a indisciplina 
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Gráfico 69: Atuação do Conselho Pedagógico 

 

Apesar de avaliado positivamente, a atuação do Conselho pedagógico parece apresentar algumas 

lacunas, tendo em conta a perceção do pessoal não docente, facto este que não deverá ser tido 

em conta aquando da apresentação do plano de melhoria. 

 

O Conselho Geral… 

Os itens avaliados foram: 

A. Lidera pelo exemplo. 
B. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no projeto educativo da escola 
C. Comunica de forma eficaz. 
D. Adota um meio de divulgação da informação adequado. 
E. Fornece informação fiável. 
F. Promove uma cultura de abertura. 
G. Adota um mecanismo de consulta e diálogos eficaz 
H. Atua eficazmente 
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Gráfico 70: Atuação do Conselho Geral 

 

À imagem da avaliação feita na questão anterior, também o Conselho Geral é avaliado 

positivamente, no entanto apresenta as mesmas lacunas apontadas ao Conselho Pedagógico. 

Mais uma vez consideramos fundamental uma reflexão sobre esta avaliação. 

  

Satisfação 

Os itens avaliados foram: 

A. Os colegas ajudam-se uns aos outros. 
B. Os professores da Escola respeitam o meu trabalho 
C. Os alunos da Escola respeitam o meu trabalho 
D. Sou ouvido na distribuição de serviço. 
E. Sinto que o meu desempenho é reconhecido. 
F. Sinto-me satisfeito com os objetivos fixados no Projeto Educativo de Escola. 
G. Sinto-me satisfeito com o meu horário de trabalho porque este me permite conciliar vida 

profissional e familiar. 
H. Sinto-me satisfeito com a forma como a Escola lida com eventuais problemas pessoais 

(ex. doença). 
I. Sinto-me satisfeito com o tempo que os órgãos levam a dar resposta às solicitações 
J. Sinto que me integro numa equipa que trabalha tendo em conta a missão definida 
K. Considero que tenho autonomia para resolver problemas 
L. Se pudesse mudava de Escola. 
M. Se pudesse mudava de profissão. 
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Gráfico 71: Grau de satisfação 

 

Da análise que se pode fazer é que o pessoal não docente está descontente com a profissão, visto que se 

pudessem mudavam de profissão, que poderá ser fruto, de se sentirem pouco respeitados por colegas e 

alunos. 

 

 

ALUNOS 

 

Dos 21 alunos que responderam ao inquérito 14 foram do sexo feminino e 7 do sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 11 anos e os 18 anos, sendo a sua maioria aluno do 8º ou 9º 

anos de escolaridade. 

  

 
Gráfico 72: Caracterização etária dos alunos 

 
Gráfico 73: Caracterização do género dos alunos 
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Gráfico 74: Ano que frequenta / percurso escolar 

 

Quando questionados sobre o Projeto Educativo do Agrupamento e o seu Plano Anual de 

Atividades, a grande maioria classifica-os de “Bom” e “ Muito Bom”. 

 
Gráfico 75: Conhecimento do projeto educativo 

 
Gráfico 76: Conhecimento do Plano anual de atividades 

 

A grande maioria dos inquiridos avalia positivamente a organização e funcionamento da escola que 

frequentam, afirmando que se sentem muito seguros e muito bem acompanhados. 

 
Gráfico 77: Funcionamento da Escola 

 
Gráfico 78: Segurança na escola 
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Na perceção dos alunos inquiridos as instalações da escola apresentam um bom estado de 

conservação, higiene e segurança. Afirmam ainda que se sentem respeitados pelos professores. 

 
Gráfico 79: Conservação e higiene da escola 

 
Gráfico 80: Respeito dos professores da escola 

 

Mais uma vez os alunos avaliam positivamente a atuação dos professores sentindo que estes 

dialogam com eles e se mostram disponíveis sempre que são solicitados. 

 
Gráfico 81: Dialogo Professor / aluno 

 
Gráfico 82: Atendimento dos professores 

 

Da mesma forma que se sentem acompanhados, reconhecem que seus professores são 

exigentes. Referem ainda estar muito bem informados sobre as atividades de enriquecimento 

curricular existentes no Agrupamento. 

9%

14%

29%

48%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

5%
5%

47%

43%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

5%

47%

48%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

19%

48%

33%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 75 de 96 

 
Gráfico 83: Exigência dos professores 

 
Gráfico 84: Informação de atividades 

Mais uma vez os alunos inquiridos mostram-se muito satisfeitos com as orientações dadas pelos 

professores e com a forma como se sentem respeitados pelos assistentes operacionais. 

 
Gráfico 85: Orientações como estudar 

 
Gráfico 86: Respeito dos assistentes operacionais 

Confirmando o anteriormente afirmado, os gráficos seguintes demonstram, mais uma vez, que 

os alunos inquiridos sentem-se bem atendidos sempre que se dirigem a um assistente 

operacional ou aos diversos serviços administrativos do Agrupamento.  

 
Gráfico 87: Atendimento dos assistentes operacionais 

 
Gráfico 88: Atendimento nos serviços administrativos 

5%

19%

48%

28%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

9%

10%

38%

43%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

9%

5%

24%

43%

19% Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

5%

14%

62%

19% Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

5%

14%

57%

24% Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

5%
5%

5%

47%

38%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 76 de 96 

 

Pelas respostas dadas, os alunos parecem reconhecer a existência de regras de disciplina muito 

claras, da mesma forma que reconhecem que a sua atuação na conservação, higiene e segurança 

das instalações poderia ser um pouco mais efetiva. 

 
Gráfico 89: Regras e disciplina 

 
Gráfico 90: Conservação e higiene 

 

Mais uma vez os alunos inquiridos apresentam-se bastante satisfeitos com o horário e a 

prestação de serviços dos diferentes espaços do Agrupamento. Referem ainda que as atividades 

propostas pelos professores reforçam as suas aprendizagens. 

 
Gráfico 91: Satisfação com os horários e da qualidade dos 

serviços prestados 

 
Gráfico 92: Atividades nas aulas de substituição 
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A grande maioria dos alunos sente que a atuação, dos diferentes elementos, do Agrupamento 

fomentam a participação das suas famílias, nas atividades que vão sendo desenvolvidas. Quando 

questionados, a sua grande maioria afirmou que não mudaria de escola se pudesse, o que indica 

bem o seu grau de satisfação.  

 
Gráfico 93: Participação nas atividades 

 
Gráfico 94: Mudança de escola 

 

 

A conclusão que podemos tirar da análise dos inquéritos realizados aos alunos é que estes têm 

uma imagem boa Agrupamento e gostam deste, visto que não querem mudar de escola. 

Dos indicadores avaliados onde o Agrupamento apresenta algumas fraquezas, apesar de 

apresentar um nível razoável, é no indicador “16. Os alunos contribuem para a conservação, 

higiene e segurança das instalações da Escola.” 

O indicador onde o Agrupamento apresenta boas dinâmicas é “7. O(s) professor(es) da minha 

turma dialoga(m) com os alunos da turma.” 

 

 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Dos 23 encarregados de educação que responderam ao inquérito 17 foram do sexo feminino e 6 

do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 31 anos e os 50 anos. 
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Gráfico 95: Caracterização etária dos encarregados de 

educação 

 
Gráfico 96: Caracterização do género dos encarregados de 

educação 

 

Dos inquiridos, a sua grande maioria, tem como habilitação literária o ensino secundário ou superior, 

sendo que os seus educandos frequentam, na sua maioria, o 8º ou 9º anos de escolaridade. 

 
Gráfico 97: Habilitações dos encarregados de educação 

 

 
Gráfico 98: Ano de escolaridade do educando 

Os encarregados de educação inquiridos revelam estar satisfeitos com a forma como são 

divulgados o Projeto Educativo e o Regulamento Interno. No entanto uma percentagem destes 

refere este item como uma lacuna a ser melhorada. 

 
Gráfico 99: Conhecimento do projeto educativo 

 
Gráfico 100: Conhecimento do regulamento interno 
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Os encarregados de educação avaliaram com a menção “bom” a divulgação do Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento, bem como o seu conhecimento relativamente aos restantes 

documentos orientadores. 

 
Gráfico 101: Divulgação do plano anual de atividades 

 

 
Gráfico 102: Conhecimento dos documentos orientadores 

 

A maioria, dos encarregados de educação inquiridos, avalia como “bom” ou “muito bom”, quer 

a qualidade de ensino proporcionada pelo Agrupamento, quer a forma como este se encontra 

organizado, bem como o seu funcionamento.  

 
Gráfico 103: A qualidade do ensino 

 
Gráfico 104: Organização e funcionamento da escola 

 

A sua maioria perceciona que se trata de um Agrupamento seguro e com um bom 

acompanhamento aos alunos, da mesma forma que afirmam estar satisfeitos com a forma como 

são resolvidos os conflitos que vão surgindo no seio escolar.  
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Gráfico 105: Segurança na escola 

 
Gráfico 106: Resolução dos conflitos 

Mais uma vez a grande maioria dos inquiridos consideram que as instalações da escola são 

mantidas num bom estado de conservação, higiene e segurança. Afirmam ainda estar satisfeitos 

com o atendimento que a escola lhes proporciona. 

 
Gráfico 107: Estado de conservação higiene e segurança 

 
Gráfico 108: O atendimento 

Afirmam ainda ter facilidade no contacto com os diferentes órgãos diretivos do Agrupamento. 

De realçar que a totalidade dos encarregados de educação afirma sentir-se respeitada pelos 

professores da escola.  

 
Gráfico 109: Contactar coordenadores / Direção 

 
Gráfico 110: Respeito dos professores 
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Mais uma vez todos os inquiridos sentem-se satisfeitos da forma como o(a) Educadora / 

Professor(a) Titular de Turma / Diretor(a) de turma mostra a sua disponibilidade no atendimento 

e na sua comunicação sobre o percurso escolar do seu educando. Sentem ainda que é respeitada 

a confidencialidade da informação relativa aos alunos e respetivas famílias. 

 
Gráfico 111: Disponibilidade dos docentes 

 
Gráfico 112: A confidencialidade da informação 

 

A quase totalidade dos inquiridos reconhece estar bem informada sobre as atividades de 

enriquecimento curricular (clubes, projetos) que a Escola oferece. Afirmam ainda que os seus 

educandos têm professores exigentes e que tal é do seu total agrado. 

 
Gráfico 113: Informação das atividades 

 
Gráfico 114: Exigência dos professores 

 

Na questão sobre a contribuição dos alunos para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da Escola, os encarregados de educação identificam algumas lacunas. Em 

contrapartida, avaliam como positivas as atividades propostas pelos professores com o objetivo 

de reforçar as aprendizagens.  
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Gráfico 115: Conservação e higiene por parte dos alunos 

 
Gráfico 116: Atividades nas aulas de substituição 

 

Na sua quase totalidade assumem conhecer os programas, os objetivos e os critérios de avaliação 

das diversas disciplinas, do mesmo modo que afirmam sentir-se respeitados pelos Assistentes 

Operacionais da escola.  

 
Gráfico 117: Conhecimento dos programas, objetivos e 

critérios de avaliação 

 
Gráfico 118: Respeito dos assistentes operacionais 

 

Confirmando a avaliação feita anteriormente, os encarregados de educação, afirmam ser bem 

atendidos pelos diferentes elementos do pessoal não docente sempre que se desloca à Escola. 

 
Gráfico 119: Atendimento pelo pessoal não docente 

 
Gráfico 120: Encaminhamento na escola  
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Consideram ainda adequadas as acessibilidades às instalações dos serviços administrativos. 

Avaliam de forma bastante positiva o incentivo dado às famílias com vista à sua participação nas 

atividades escolares. 

 
Gráfico 121: Instalações da secretaria 

 
Gráfico 122: Participação das famílias nas atividades  

 

Mais uma vez, e relativamente às informações prestadas, consideram-nas exatas, claras e 

atualizadas. Relativamente à disciplina parece haver alguns encarregados de educação que 

apontam esse fator como uma das lacunas a ser melhorada.  

 
Gráfico 123: Qualidade das informações 

 
Gráfico 124: Disciplina e regras na escola 

 

Os inquiridos mostram-se satisfeitos com os Serviços de Apoio, bem como com os horários e 

regras de funcionamento dos espaços e serviços.  
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Gráfico 125: Satisfação dos serviços 

 
Gráfico 126: Horários dos serviços 

 

Os encarregados de educação consideram positiva a forma como são convocados para as 

reuniões. 

 
Gráfico 127: Convocatórias para reuniões 

 

A conclusão que podemos tirar da análise dos inquéritos aos encarregados de educação é que 

estes têm uma imagem positiva do Agrupamento. 

Os indicadores avaliados onde o Agrupamento apresenta algumas fraquezas, apesar de 

apresentar níveis razoáveis, são: “3. A divulgação do plano Anual de atividades do Agrupamento, 

aos encarregados de educação, é adequada. “ e “17. Os alunos contribuem para a conservação, 

higiene e segurança das instalações da Escola.”, sendo este indicador também o dos alunos. 

O indicador onde o Agrupamento apresenta boas dinâmicas é “13. O(A) Educadora / Professor(a) 

Titular de Turma / Diretor(a) de turma mostra disponibilidade para me informar sobre o percurso 

escolar do eu educando.” 
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COMUNIDADE LOCAL  

 

1. O Agrupamento tem boas relações com as instituições do seu concelho. 

2. O Agrupamento tem boas relações com a Autarquia e com a sua Junta de Freguesia. 

1. 2. 

 
Gráfico 128: Relações do agrupamento com as instituições 

 
Gráfico 129: Relações do agrupamento com a Autarquia / 

Junta de Freguesia 

 
Quando questionados sobre as relações que o Agrupamento mantém com as diferentes 

instituições do concelho, onde se incluem a Autarquia e Juntas de Freguesias, a totalidade dos 

inquiridos (7), afirma que este tem um muito bom relacionamento com o exterior 

 

3. O Agrupamento estabelece protocolos/parcerias com empresas/instituições locais. 

4. O Agrupamento empenha-se no sentido de melhorar o nível educativo e formativo do 

concelho. 

3. 4. 

 
Gráfico 130: O Agrupamento estabelece protocolos 

 
Gráfico 131: Empenhamento do Agrupamento no nível 

educativo e formativo do concelho 

Parece haver ainda algumas lacunas quanto à forma como as instituições exteriores ao 

Agrupamento perceciona a preocupação deste em estabelecer parcerias com as 

empresas/instituições locais, pelo que deverá ser um elemento a ter em consideração no seu 

34%

33%

33%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

16%

17%

67%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

16%

50%

17%

17%
Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente

43%

14%

43%

Nada

Pouco

Razoável

Bom

Muito Bom

Excelente



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 86 de 96 

plano de melhoria. Em contrapartida avaliam positivamente o empenho que o Agrupamento 

demonstra no sentido de melhorar o nível educativo e formativo do concelho. 

 

 

5. O Agrupamento facilita a utilização do seu material / instalações às associações do 

concelho, quando solicitada. 

6. O Agrupamento tem um jornal/boletim informativo que dá conhecer ao concelho as 

suas atividades. 

5. 6. 

 
Gráfico 132: O Agrupamento facilita a utilização do seu 

material / instalações. 

 
Gráfico 133: O Agrupamento tem um jornal/boletim 

informativo que dá conhecer ao concelho as suas atividades 

 

A totalidade dos inquiridos avalia positivamente a forma como o Agrupamento se mostra 

disponível para colaborar com as diferentes instituições, quando solicitado para a utilização das 

suas instalações, por parte dessas mesmas instituições. 

Contrariamente, e quando questionados sobre a divulgação das atividades desenvolvidas no 

Agrupamento, através de um jornal/boletim informativo, a avaliação é bastante negativa. 

Perante esta realidade, esta será uma das questões a ter em conta aquando do estabelecimento 

de estratégias, no plano de melhoria.  

 

7. O Agrupamento tem um SITE na INTERNET construído pela própria escola contendo a 

descrição das suas atividades e outras informações de interesse. 

8. A imagem da escola, na comunidade em que está inserida, é boa. 
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7. 8. 

 
Gráfico 134: Análise da página eletrónica (site) do 

agrupamento 

 
Gráfico 135: A imagem da escola na comunidade 

 

Mais uma vez as opiniões divergem, apesar de a maioria ser positiva, relativamente à avaliação 

feita à página eletrónica (site) do Agrupamento. Situação idêntica quando é pedida uma 

avaliação sobre a imagem da escola na comunidade, onde voltamos a observar algumas 

respostas negativas, ajudando a perceber que este deve ser um item a melhorar. 

 

 

9. A escola colabora em atividades culturais do seu concelho. 

10. A comunidade é incentivada a colaborar nas atividades realizadas na escola. 

9. 10. 

 
Gráfico 136: A colaboração da escola nas atividades culturais 

do seu concelho 

 
Gráfico 137:: A comunidade é incentivada a colaborar nas 

atividades realizadas na escola 

Quando questionados sobre a perceção que têm da colaboração do Agrupamento nas atividades 

culturais do concelho e a forma como este incentiva a comunidade a colaborar nas suas 

atividades, a avaliação é bastante positiva, indicando boa práticas, ainda que possam ser 

melhoradas. 
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11. A escola promove nos alunos o conhecimento da cultura local e regional. 

12. A organização e o funcionamento da escola são bons. 

11. 12. 

 
Gráfico 138: A escola promove nos alunos o conhecimento da 

cultura local e regional 

 
Gráfico 139: A organização e o funcionamento da escola são 

bons 

 

Relativamente à avaliação feita ao Agrupamento relativamente ao seu papel na promoção do 

conhecimento da cultura local e regional, e apesar de a maioria das opiniões serem positivas, 

17% dos inquiridos considera essa intervenção, apenas como, razoável. No entanto, e 

considerando a sua organização e funcionamento as avaliações são bastante positivas. 

 
13. A escola tem um horário de funcionamento e de atendimento que responde às 

necessidades da população que a escola serve. 

14. O comportamento dos alunos fora da escola demonstra civismo e ajuda a melhorar a 

imagem da escola. 

14. 15. 

 
Gráfico 140: Horário de funcionamento / atendimento 

 
Gráfico 141: Imagem do comportamento dos alunos 

A grande maioria dos inquiridos avaliaram como “muito bom”, o horário de funcionamento e 

atendimento, correspondendo este às necessidades da população.  
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No que se refere à forma como avaliam o comportamento dos alunos fora da escola, a maioria é 

da opinião que estes demonstram civismo e ajudam a melhorar a imagem da escola no exterior. 

 
15. A escola desenvolve iniciativas de ordem cultural que contribuem para esclarecer a 

população local sobre assuntos da atualidade. 

 

 

Gráfico 142: A escola desenvolve iniciativas de ordem cultural 

 

A quase totalidade dos inquiridos avalia positivamente as iniciativas culturais desenvolvidas pelo 

Agrupamento, considerando que estas contribuem para melhorar o conhecimento da população 

relativamente a assuntos da atualidade. 

A conclusão que podemos tirar da análise dos inquéritos à comunidade local é que a imagem que 

esta tem do agrupamento é boa.  

O indicador onde o agrupamento ainda tem algumas fraquezas apesar de apresentar um nível 

razoável é no indicador “6. O Agrupamento tem um jornal/boletim informativo que dá conhecer 

ao concelho as suas atividades.” 

Nos indicadores onde o agrupamento apresenta algumas dinâmicas são “1. O Agrupamento tem 

boas relações com as instituições do seu concelho; 2. O Agrupamento tem boas relações com a 

Autarquia e com a sua Junta de Freguesia; 4. O Agrupamento empenha-se no sentido de 

melhorar o nível educativo e formativo do concelho; 5. O Agrupamento facilita a utilização do 

seu material / instalações às associações do concelho, quando solicitada; 8. A imagem da escola, 

na comunidade em que está inserida, é boa; 12. A organização e o funcionamento da escola são 

bons.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados recolhidos através do diagnóstico organizacional, permitiu conhecer e 

tomar consciência do que, neste Agrupamento, funciona bem e do que funciona de forma menos 

satisfatória.  

 

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; 

 A direção estabelece prioridades, apoiam, organizam e fomentam ações de melhoria 

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

ajustamento da oferta formativa (questionário aos alunos do 9.º);  

 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; 

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

 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 (Questionário a comunidade educativa); 



Agrupamento de Escolas de Tábua   

Ano letivo 2015/2016 

Relatório de Autoavaliação do Agrupamento                                                                                                                 Página 91 de 96 

 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; 

 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; 

 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; 

 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;  

 A continuidade na disponibilização da Atividade de Animação e Apoio à Família na 

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

 A implementação continua e sistemática da avaliação interna. 
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 A existência de sistemas de informação integrados em rede, nas várias escolas do 

Agrupamento; 

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

departamentos, propostos por estes;  

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

higiene e segurança;  

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

 Os horários de funcionamento dos diferentes serviços do AET são ajustados 

ocasionalmente em função das necessidades da comunidade educativa, nomeadamente 

serviços administrativos, o pavilhão desportivo e entre outros; 

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

comportamentos mais adequados perante as emergências. 

 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 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 obrigatoriedade de avaliação diagnóstica no início de cada ano/ciclo de estudos; 

 A gestão e avaliação dos apoios educativos;  

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

do processo educativo;  

 O funcionamento dos diversos serviços do agrupamento;  

 A garantia de segurança que o Agrupamento oferece, na circulação dos alunos à entrada 

e saída de cada estabelecimento;  
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 O horário de atendimento é do conhecimento público e é compatível com a maioria dos 

pais e encarregados de educação (entrega das avaliações pós laboral – 17:30 às 20:00);   

 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;  

 Os Conselhos de Turma acompanham as dificuldades dos alunos e informa-os 

regularmente dos seus progressos e resultados;  

 No atendimento às famílias há garantia de privacidade;  

 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; 

 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);  

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

Formação;  

 A comunidade educativa é auscultada 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; 

 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, Pilhão vai a Escola, Programa Eco-Escolas; Prémio Fundação Ilídio Pinho, 

Canguru Matemático sem Fronteiras; Desporto Escolar); 
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 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;  

 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 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; 

 

ASPETOS A MELHORAR 

 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; 

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

comunidade educativa; 

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

 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; 

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

em detrimento do trabalho individual; 
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 A criação de espaços e tempos comuns de modo a promover/ potenciar o trabalho de 

equipa;  

 O maior envolvimento da comunidade escolar nos processos de mudança; 

 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;  

 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; 

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

 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 sucesso escolar dos alunos, através dos apoios educativos/reforço 

curricular/complemento de aprendizagem;  

 A taxa de sucesso escolar por ano/disciplina; 

 O maior envolvimento da Associação de Pais; 

 A uniformização de documentos; 

 A melhoria do escola.org de forma incluir, numa única base de dados, as informações 

presentes no “Sistema BD_EST” (área disciplinar, contacto e atendimento aos 

encarregados de educação). 

 

 

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.  
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Porém, relativamente à visibilidade 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 do aspeto exterior do bloco B da 

Escola Secundária de Tábua e do seu espaço envolvente 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 

autoavaliação recolherá as sugestões emanadas e procederá à elaboração do projeto de melhoria, 

assim como à monitorização da sua operacionalização. 

 

Ações de melhoria já em processo de implementação 

Áreas de Intervenção Ações de Melhoria 

Sucesso escolar 
Melhorar as taxas de transição através do Plano de ação 
estratégica de promoção da qualidade das aprendizagens. 

Uniformização da 
Documentação 

Criação de documentos tipo (Modelos) para a o ensino regular 
e profissional (ex. Modelo de folha ficha de avaliação, Modelo 
da ficha de trabalho, etc….); 

Centralizar os programas  
Centralizar várias bases de dados numa (alunos, disciplina), 
bem como a criação do programa para o plano de atividades e 
dos contactos com os encarregados de educação; 

Humanizar o espaço exterior da 
escola secundária 

Ajardinar a frente escola, bem como continuar a melhorar o 
arboreto da Escola Secundária de Tábua; 

Tabela 27: Áreas de intervenção / Ações de Melhoria 

 


