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Introdução 

O relatório anual da Equipa de Autoavaliação da Escola, desenvolvido pelo Observatório de Qualidade da 

Escola (OQE) e pelo Observatório da Autonomia (OA) para 2019/2020 explicita a forma como a Escola 

Secundária Henrique Medina (ESHM) se adaptou às exigências da situação pandémica vivida e continuou a 

construir a sua missão de prestação de um serviço de educação pública universal, promovendo a Disciplina 

e a Excelência para Todos e por Todos, na senda da visão partilhada que construiu e na missão que assume 

de promover a coesão social, minimizando os efeitos da origem sociocultural sobre o acesso e a progressão 

escolar. 

Continuamos a valorizar o efeito-escola e o efeito-professor e a proporcionar percursos de qualidade para 

cada aluno, num clima de rigor e exigência relativamente à qualidade das aprendizagens que, 

simultaneamente, não permitam deixar para trás os alunos que encontram dificuldades ao longo do seu 

percurso escolar e, assim, consigam elevar o seu nível geral da qualidade das aprendizagens. 

Na linha dos anteriores relatórios anuais do Observatório de Qualidade da Escola (OQE), este documento 

pretende dar conta da forma como, com suporte no trabalho desenvolvido nas diferentes equipas que o 

compõem, e no respeito pelo seu regimento e pelo projeto de autoavaliação elaborado em 2013, o OQE 

tem acompanhado o processo de melhoria que a ESHM tem vindo a desenvolver e a forma como, neste 

ano letivo de 2019-2020, continuou a dar consecução às metas do Contrato de Autonomia que a 

organização celebrou, em 11.11.2013, com o Ministério da Educação, e que terminou o seu prazo de 

execução em 31 de agosto de 2020. 

Para o efeito, continuará a partir-se da caraterização socioeconómica da Escola (que permitirá o cálculo do 

valor de contexto) para os dados de realização (monitorização, pelo OQE, através do critério de eficiência 

das ações e dos recursos disponibilizados pela organização), para os dados de resultado (avaliação dos 

efeitos diretos e imediatos do projeto de intervenção operacionalizado pela Escola, através dos critérios de 

eficiência e eficácia). Quando este ano, a exemplo de anos anteriores, forem disponibilizados pela tutela os 

dados de impacto, será feita a avaliação dos efeitos produzidos na organização, através do critério de 

eficácia, utilizando as ferramentas que a tutela disponibilizar para o benchmarking educacional. 
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A – DADOS DE REALIZAÇÃO  
 

I. MONITORIZAÇÃO DA MELHORIA DOS PROCESSOS 

1. Caraterização socioeconómica da Escola 

1.1. Análise comparativa dos anos letivos 2011/12 a 2019/20 

DADOS ABSOLUTOS 

ANO DE ESCOLARIDADE 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Total de alunos 1134 1146 1150 1157 1224 1222 1147 1100 1039 

Género 

Feminino 52,58% 51,75% 51,00% 52,20% 51,63% 49,50% 605 49,96% 573 51,18% 563 49% 506 

Masculino 47,42% 48,25% 49,00% 47,80% 48,37% 50,50% 617 50,04% 574 48,82% 537 51% 533 

Ano de escolaridade 

7º Ano 7,00% 10,30% 9,65% 9,85% 7,35% 7,12% 87 6,97% 80 9,09% 100 10,59% 110 

8º Ano 8,70% 7,90% 10,26% 11,50% 9,64% 8,51% 104 9,24% 106 8,45% 93 9,43% 98 

9º Ano 10,00% 8,40% 8,70% 10,03% 11,60% 9,57% 117 8,89% 102 9,18% 101 9,05% 94 

Total E. Básico 25,70% 26,60% 28,61% 31,37% 28,59% 25,20% 308 25,11% 288 26,73% 294 29,07% 302 

10º Ano 18,90% 18,90% 16,96% 21,00% 20,83% 21,69% 265 18,05% 207 19,73% 217 18,96% 197 

11º Ano 20,10% 18,80% 17,91% 16,42% 18,79% 19,56% 239 21,53% 247 17,82% 196 18,96% 197 

12º Ano 17,90% 18,90% 18,61% 16,59% 15,20% 17,76% 217 19,44% 223 21,73% 239 19,15% 199 

Total Sec. Regular 56,90% 56,60% 53,48% 54,02% 54,82% 59,00% 721 59,02% 677 59,27% 652 57,07% 593 

1ºAno Profissional 9,90% 4,20% 6,09% 5,70% 6,37% 5,56% 68 4,36% 50 4,45% 49 4,52% 47 

2ºAno Profissional 4,40% 8,40% 3,74% 5,45% 5,15% 5,40% 66 5,67% 65 4,45% 49 4,72% 49 

3ºAno Profissional 3,20% 4,20% 8,09% 3,46% 5,07% 4,83% 59 5,84% 67 5,09% 56 4,62% 48 

Total Sec. Prof. 17,50% 16,80% 17,91% 14,61% 16,58% 15,79% 193 15,87% 182 14,00% 154 13,86% 144 

 

FREGUESIAS DE ORIGEM 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Antas 4,37% 3,57% 3,84% 2,77% 3,19% 3,36% 41 3,23% 37 3,09% 34 2,12% 22 

Apúlia 5,17% 6,17% 6,63% 6,40% 6,78% 8,10% 99 9,85% 113 8,82% 97 9,05% 94 

Belinho 5,53% 6,43% 7,68% 7,26% 6,37% 5,40% 66 5,06% 58 4,18% 46 4,52% 47 

Curvos 3,57% 3,40% 2,44% 3,80% 3,35% 3,11% 38 3,66% 42 3,55% 39 3,46% 36 

Esposende 18,47% 17,25% 17,63% 15,82% 16,42% 15,71% 192 15,52% 178 18,64% 205 20,89% 217 

Fão 9,28% 8,67% 8,55% 8,04% 7,52% 7,28% 89 7,85% 90 6,91% 76 7,51% 78 

Fonte Boa 2,59% 3,13% 3,75% 2,77% 3,51% 3,52% 43 3,84% 44 3,73% 41 2,89% 30 

Forjães 2,68% 2,77% 2,53% 2,42% 2,78% 2,78% 34 2,88% 33 2,27% 25 2,50% 26 

Gandra 4,19% 4,47% 3,58% 4,15% 4,66% 5,07% 62 5,58% 64 5,64% 62 6,26% 65 

Gemeses 4,10% 4,29% 4,10% 4,32% 4,33% 4,99% 61 4,18% 48 4,09% 45 4,52% 47 

Marinhas 18,29% 18,41% 18,94% 19,19% 17,73% 17,27% 211 15,87% 182 16,27% 179 14,82% 154 

Palmeira de Faro 12,93% 12,33% 12,65% 13,14% 12,09% 11,70% 143 11,16% 128 10,73% 118 10,01% 104 

Rio Tinto 0,98% 0,71% 0,61% 0,86% 1,31% 1,39% 17 1,57% 18 1,36% 15 1,35% 14 

S. Bartolomeu 3,48% 2,14% 2,27% 3,03% 2,37% 3,03% 37 2,62% 30 3,36% 37 2,69% 28 

Vila Chã 4,37% 3,84% 2,53% 3,46% 3,92% 3,60% 44 3,92% 45 3,55% 39 3,85% 40 

Outra   2,50% 2,27% 2,25% 2,78% 3,11% 38 3,14% 36 3,27% 36 3,18% 33 

(em branco)       0,35% 0,90% 0,57% 7 0,09% 1 0,55% 6 0,38% 4 
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APOIOS SOCIAIS 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Escalão A 18,10% 20,45% 21,22% 19,10% 17,32% 14,74% 159 11,42% 131 12,00% 132 10,11% 105 

Escalão B 22,86% 22,68% 22,10% 21,43% 21,98% 23,06% 272 23,89% 274 20,73% 228 18,48% 192 

Escalão C        5,32% 61 5,00% 55 5,87% 61 

Sem escalão 59,05% 56,88% 56,68% 59,46% 60,70% 62,19% 791 59,37% 681 62,27% 685 65,54% 681 

 

HABILITAÇÕES PAIS 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Instrução primária 17,70% 15,30% 14,80% 11,24% 9,89% 9,25% 113 18,40% 211 7,00% 77 7,12% 74 

6º ano 36,60% 32,60% 31,80% 29,30% 28,35% 29,95% 366 64,69% 742 29,55% 325 28,68% 298 

9º ano 18,70% 22,60% 22,10% 22,56% 25,00% 26,35% 322 14,82% 170 22,45% 247 20,31% 211 

11/12ºano 14,90% 15,30% 19,70% 20,05% 20,02% 18,41% 225 0,09% 1 21,91% 241 22,43% 233 

Curso médio 0,40% 0,70% 0,90% 0,95% 0,65% 0,25% 3 0,00%  0,73% 8 0,87% 9 

Curso superior 11,00% 12,10% 10,20% 11,06% 11,36% 12,11% 148 2,01% 23 12,36% 136 14,92% 155 

Outra 0,70% 1,30% 0,50% 0,43% 0,57% 0,33% 4 18,40% 211 1,64% 18 0,38% 4 

Sabe ler e escrever    0,17% 0,08% 0,00%  64,69% 742 0,64% 7 0,48% 5 

(em branco)    4,24% 4,08% 3,36% 41 14,82% 170 3,73% 41 4,81% 50 

 

HABILITAÇÕES MÃES 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Instrução primária 12,80% 11,20% 10,40% 10,46% 8,42% 7,04% 86 6,36% 73 4,82% 53 4,52% 47 

6º ano 33,10% 30,50% 29,80% 26,10% 25,74% 26,60% 325 25,63% 294 24,27% 267 23,48% 244 

9º ano 24,30% 24,90% 23,60% 23,94% 26,39% 26,10% 319 24,41% 280 24,36% 268 22,62% 235 

11/12ºano 15,50% 19,10% 21,40% 21,95% 20,75% 21,52% 263 23,54% 270 25,09% 276 25,79% 268 

Curso médio 0,60% 1,00% 0,90% 0,95% 0,98% 0,49% 6 0,87% 10 1,18% 13 0,87% 9 

Curso superior 12,70% 12,90% 13,30% 13,83% 15,36% 16,04% 196 17,09% 196 17,00% 187 20,50% 213 

Sabe ler e escrever    0,09%   0 0,09% 1   0,00%   

Outra 1,00% 0,40% 0,50% 0,52% 0,49% 0,33% 4 0,26% 3 1,64% 18 0,38% 4 

(em branco)    2,16% 1,88% 1,88% 23 1,74% 20 1,64% 18 1,83% 19 

 

PROFISSÕES PAIS 2018/19 2019/20 

0 - Membros das forças armadas 0,64% 7 1,25% 13 

1 - Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresa           4,09% 45 5,00% 52 

2 - Especialistas das profissões intelectuais 7,55% 83 10,49% 109 

3 - Técnicos e profissionais de nível intermédio 9,91% 109 7,03% 73 

4 - Pessoal administrativo e similares 4,18% 46 4,23% 44 

5 - Pessoal dos serviços e vendedores 11,64% 128 12,99% 135 

6 - Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 2,73% 30 2,79% 29 

7 - Operários, artífices e trabalhadores similares 35,64% 392 36,19% 376 

8 - Operários de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem 7,00% 77 6,16% 64 

9 - Trabalhadores não qualificados 7,91% 87 5,00% 52 

10 - Desempregado(a) 2,55% 28 2,02% 21 

11 - Doméstica(a) 0,09% 1 0,10% 1 

12 - Falecido(a) 1,27% 14 1,15% 12 

13 - Reformado(a) 1,00% 11 1,35% 14 

(em branco) 3,82% 42 4,23% 44 
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PROFISSÕES MÃES 2018/19 2019/20 

0 - Membros das forças armadas 0% 0 0% 0 

1 - Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresa           2,82% 31 2,41% 25 

2 - Especialistas das profissões intelectuais 9,55% 105 13,86% 144 

3 - Técnicos e profissionais de nível intermédio 9,18% 101 8,18% 85 

4 - Pessoal administrativo e similares 7,55% 83 9,43% 98 

5 - Pessoal dos serviços e vendedores 11,73% 129 11,36% 118 

6 - Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 1,64% 18 1,44% 15 

7 - Operários, artífices e trabalhadores similares 30,55% 336 28,10% 292 

8 - Operários de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem 0,64% 7 1,92% 20 

9 - Trabalhadores não qualificados 8,55% 94 7,99% 83 

10 - Desempregado(a) 6,18% 68 5,29% 55 

11 - Doméstica(a) 6,82% 75 7,03% 73 

12 - Falecido(a) 0,55% 6 0,48% 5 

13 - Reformado(a) 0,64% 7 0,48% 5 

(em branco) 3,64% 40 2,02% 21 

 

1.2. Análise por cursos 2019/20 

 

APOIOS SOCIAIS BÁSICO 302 ALUNOS CCH 593 ALUNOS EFP 144 ALUNOS 

Escalão A 34 11,26% 49 8,26% 22 15,28% 

Escalão B 47 15,56% 120 20,24% 25 17,36% 

Escalão C 16 5,30% 19 3,20% 26 18,06% 

Sem escalão 205 67,88% 405 68,30% 71 49,31% 

 

 
E. BÁSICO - 302 E. SEC. - 593 E. PROF. - 144 

Habilitações Pais       

Instrução primária 10 3,31% 37 6,24% 27 18,75% 

6º ano 69 22,85% 175 29,51% 54 37,50% 

9º ano 54 17,88% 128 21,59% 29 20,14% 

11/12ºano 80 26,49% 132 22,26% 21 14,58% 

Curso médio 6 1,99% 3 0,51% 0 0,00% 

Curso superior 73 24,17% 81 13,66% 1 0,69% 

Outra 1 0,33% 1 0,17% 2 1,39% 

Sabe ler e escrever 2 0,66% 2 0,34% 1 0,69% 

(em branco) 7 2,32% 34 5,73% 9 6,25% 

Habilitações Mães       

Instrução primária 5 1,66% 24 4,05% 18 12,50% 

6º ano 49 16,23% 139 23,44% 56 38,89% 

9º ano 57 18,87% 137 23,10% 41 28,47% 

11/12ºano 91 30,13% 157 26,48% 20 13,89% 

Curso médio 2 0,66% 7 1,18% 0 0,00% 

Curso superior 94 31,13% 115 19,39% 4 2,78% 

Sabe ler e escrever 
 

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Outra 2 0,66% 2 0,34% 0 0,00% 

(em branco) 2 0,66% 12 2,02% 5 3,47% 

Profissões dos Pais             

0 - Membros das forças armadas 2 0,66% 11 1,85% 0 0,00% 

1 - Quadros superiores da administração pública/empresa e dirigentes 18 5,96% 32 5,40% 2 1,39% 

2 - Especialistas das profissões intelectuais 50 16,56% 59 9,95% 0 0,00% 

3 - Técnicos e profissionais de nível intermédio 25 8,28% 40 6,75% 8 5,56% 

4 - Pessoal administrativo e similares 11 3,64% 25 4,22% 8 5,56% 

5 - Pessoal dos serviços e vendedores 54 17,88% 61 10,29% 20 13,89% 

6 - Agricultores e trabalhadores qualificados Agric./Pescas 8 2,65% 21 3,54% 0 0,00% 

7 - Operários, artífices e trabalhadores similares 95 31,46% 215 36,26% 66 45,83% 

8 - Operários de instalações/Máquinas e Montagem 17 5,63% 39 6,58% 8 5,56% 

9 - Trabalhadores não qualificados 12 3,97% 29 4,89% 11 7,64% 

10 - Desempregado(a) 1 0,33% 15 2,53% 5 3,47% 

11 - Doméstica(a) 0 0,00% 1 0,17% 0 0,00% 

12 - Falecido(a) 2 0,66% 7 1,18% 3 2,08% 

13 - Reformado(a) 3 0,99% 6 1,01% 5 3,47% 

(em branco) 4 1,32% 32 5,40% 8 5,56% 

Profissões das Mães    

0 - Membros das forças armadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1 - Quadros superiores da administração pública/empresa e dirigentes 10 3,31% 14 2,36% 1 0,69% 

2 - Especialistas das profissões intelectuais 57 18,87% 84 14,17% 3 2,08% 

3 - Técnicos e profissionais de nível intermédio 26 8,61% 57 9,61% 2 1,39% 

4 - Pessoal administrativo e similares 29 9,60% 58 9,78% 11 7,64% 

5 - Pessoal dos serviços e vendedores 51 16,89% 54 9,11% 13 9,03% 

6 - Agricultores e trabalhadores qualificados Agric./Pescas 3 0,99% 12 2,02% 0 0,00% 

7 - Operários, artífices e trabalhadores similares 69 22,85% 165 27,82% 58 40,28% 

8 - Operários de instalações/Máquinas e Montagem 1 0,33% 14 2,36% 5 3,47% 

9 - Trabalhadores não qualificados 19 6,29% 49 8,26% 15 10,42% 

10 - Desempregado(a) 17 5,63% 24 4,05% 14 9,72% 

11 - Doméstica(a) 19 6,29% 45 7,59% 9 6,25% 

12 - Falecido(a) 0 0,00% 5 0,84% 0 0,00% 

13 - Reformado(a) 0 0,00% 3 0,51% 2 1,39% 

(em branco) 1 0,33% 9 1,52% 11 7,64% 

 

ANO DE ESCOLARIDADE 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Total de alunos 1134 1146 1150 1157 1224 1222 1147 1100 1039 

Taxa de variação - 1,1% 0,3% 0,6% 5,8% -0,2% -6,1% -4,1% -5,5% 

Tabela 1 - Caraterização socioeconómica da Escola 

 

A análise das tabelas 1 e 2 permite constatar que a distribuição pelas freguesias e pelos locais de residência 

dos alunos se tem mantido semelhante, registando-se que o número de discentes aumentou 

progressivamente de 2011 até 2015-16, ano em que se registou um elevado acréscimo (5,8%). Desde 

então, até 2017/18, registou-se um decréscimo crescente (-6,1%) e, no presente ano letivo, constata-se a 
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diminuição dos alunos inscritos nos Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário (677 – 652 – 593) 

e nos Cursos de Educação e Formação Profissional (182 – 154 – 144) e um ligeiro aumento dos alunos 

inscritos no Ensino Básico (288 – 294 – 302). 

Há equilíbrio no que diz respeito aos géneros. 

A distribuição dos alunos pelas freguesias, enquanto local de residência, sofreu algumas flutuações, dado 

que a maioria registou uma perda, mais significativa nas de Antas, Fonte Boa, Marinhas, Palmeira de Faro e 

S. Bartolomeu; Esposende continua a ser aquela de onde é oriunda a maioria dos alunos. 

A percentagem de alunos com apoio social no Escalão A diminuiu (1,89%), a exemplo da dos que se incluem 

no Escalão B (2,25%), ao contrário dos que integram o Escalão C (mais 0,87%) e dos que não beneficiam de 

qualquer apoio (mais 3,27%). As percentagens de apoios nos Escalões A e C são mais elevadas na Educação 

e Formação Profissional (15,8% e 18,06%), seguidas das do Ensino Básico (11,26% e 5,30%).  

A maioria dos Pais/Mães integra a faixa etária dos 40-49.  

Nas habilitações dos progenitores, baixou o número dos que têm só o primeiro ciclo de escolaridade, 

principalmente no caso das Mães (de 53 para 47); dos que têm só o 6º ano de escolaridade (Pais, de 325 

para 298; Mães, de 267 para 244); dos que têm só o 9º ano de escolaridade (Pais, de 247 para 211; Mães, 

de 268 para 235); dos que têm só o Ensino Secundário no caso dos Pais (de 241 para 233), aumentando nos 

seguintes graus de escolarização. Este progresso é mais significativo no caso das habilitações superiores 

(Pais, de 136 para 155; Mães, de 187 para 213). No entanto, mais de 56,5% dos progenitores dos alunos 

dos cursos de Educação e Formação Profissional (EFP) têm habilitação primária/6º ano de escolaridade. 

A análise das profissões dos agregados familiares leva a constatar que a maioria se inclui na categoria de 

operários, artífices e trabalhadores similares; acresce que é na EFP que estes existem em maior 

percentagem, seguida dos cursos Científico Humanísticos (CCH) e do Ensino Básico. Enfatizando esta 

leitura, regista-se que é na EFP, contrariamente aos outros níveis de ensino, que as profissões dos 

progenitores se distribuem, na sua maior parte e comparativamente, por trabalhadores não qualificados, 

desempregados, sendo uma percentagem de 1,39% de indivíduos reformados. 

2. Clima e ambiente educativos 

2.1. Representação e análise descritiva das representações dos conselhos de turma 

 

Atendendo às circunstâncias de AeE@D em que decorreu o final do segundo período para todos os alunos, 

e o terceiro, para a maior parte dos mesmos, não se justifica que se apresente a análise comparativa por 

período e por ciclos de ensino. Na verdade, no Ensino Básico, os eventos agressividade explícita e/ou 

implícita não foram assinalados (0%); a agitação diminuiu, significativamente, do 2º para o 3º período (20% 

para 1%), a exemplo do incumprimento de regras (10% para 5%) e da distração, que manteve a sua 

tendência decrescente (5% no 3º período). Nos CCH, os eventos agressividade explícita e agitação não 

foram assinalados (0%); as categorias incumprimento de regras e distração decresceram do 2º para o 3º 
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período (2% para 1%, e de 11% para 2%, respetivamente). Na EFP, os eventos em análise não foram 

assinalados (0%); as categorias de incumprimento de regras e de distração foram as que mais decresceram 

relativamente ao 2º período (23% e 20%, respetivamente, para 0%): 

 
Gráfico 1 - Frequência relativa da indisciplina por nível de ensino (%) ao longo do ano letivo 2019-2020 

 
Ao longo do ano letivo (Gráfico 2), constatou-se, em média, que os alunos do Ensino Básico mantiveram os 

valores percentuais mais elevados nas categorias de agitação (acréscimo crescente – 54, 73 e 100), de 

incumprimento de regras (decréscimo do 1º para o 2º período e acréscimo crescente do 2º para o 3º 

período – 46, 39 e 78), de distração (decréscimo do 1º para o 2º período e acréscimo do 2º para o 3º 

período - 43, 35 e 52); os alunos da EFP tiveram um registo significativo, no 1º período, na categoria de 

agressividade implícita (75%); os alunos dos CCH detiveram os valores elevados nos comportamentos da 

agressividade explícita, registando acréscimos crescentes, do 2º para o 3º período, tanto no incumprimento 

de regras como na distração: 

 
Gráfico 2 - Frequência relativa de Indisciplina em relação ao nº total de alunos indisciplinados 
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2.2. Dados recolhidos na plataforma InovarAlunos 

Atuar ao nível dos comportamentos disruptivos e dos conflitos de forma preventiva, antes de darem lugar a 

incidentes puníveis com ordem de saída de sala de aula, tem sido a consequência da afirmação do 

propósito da ESHM de promover o desenvolvimento pessoal e social do aluno, levando-o a desenvolver 

comportamentos adequados ao sucesso escolar. Com efeito, dentro da sala de aula, e no cumprimento do 

Código de Conduta e Disciplina, os docentes informam, através de marcação de ocorrência na plataforma 

InovarAlunos, os diretores de turma de todas as situações que possam sinalizar desvio do aluno 

relativamente aos seus deveres e interferir nas aprendizagens individuais ou do grupo turma - comparência 

sem o material necessário à aula, falta de pontualidade ou de empenho nas tarefas de aula, não realização 

do trabalho de casa, ou outro comportamento que tenha dado lugar a uma advertência ao aluno, pelo 

professor, dentro da sala de aula – para que delas este possa dar conta aos encarregados de educação e, 

em conformidade com o artigo 121º do Regulamento Interno da ESHM, fazer a sua conversão 

administrativa, quando for o caso. Assim se pretende formar comportamentos positivos, evitando o efeito 

de contágio e a repercussão na aprendizagem.  

Apesar de, também neste ponto, o Plano de Ensino e Aprendizagem à Distância (EeA@D) implementado a 

partir do 2.º período letivo condicionar a análise a apresentar, é possível constatar que esta forma de 

prevenção dos comportamentos disruptivos é muito pouco usada nos Cursos de EFP (apenas 148 registos), 

sendo bastante valorizada nos CCH (591 registos) e, medianamente, no Ensino Básico (302 registos). O 

cálculo do coeficiente de correlação diz-nos que apenas se pode relacionar (moderadamente) o número de 

alunos com zero negativas com o número de alunos com zero ocorrências.  

2.3. Intervenção do NAE 

2.3.1. Intervenção em sala de aula 
Uma intervenção no 7.ºE, solicitada pela docente titular. 

2.3.2. Intervenção nas ordens de saída da sala de aula 
Consequência da pandemia Covid19, foi implementado o plano de Ensino e Aprendizagem à Distância 

(EeA@D), razão pela qual não se verificaram situações de ordem de saída da sala de aula, nem no final do 

2.º período nem no 3.º. Decorre que apenas 15 ordens de saída da sala de aula se registaram, em 2019-

2020: 

ANO 

LETIVO 
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

OSSA’s 83 70 83 48 49 70 60+7 41 105 49 43 15 

Tabela 2 - Análise comparativa das ordens de saída da sala de aula por anos letivos 

 

As 15 situações registadas durante o ano letivo distribuíram-se pelas seguintes turmas: 
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No 3.º CEB, 60% - 7.ºE (6), 7.ºD (2) e 9.ºB (1). No Ensino Secundário, CCH e EFP (20% em cada) - 10.ºG e 

10.ºF (2 e 1, respetivamente); 2.ºTUR, 3.º TAPAS e 3.ºTAS (1 por turma). De registar uma situação de 

reincidência: um discente com três reincidências. 

 

2.4. Processos disciplinares 

Ao longo do ano letivo, houve dois processos de averiguações, que resultaram em dois dias de suspensão 

para cada aluno. 

2.5. Aplicação direta da sanção pelo Diretor da Escola  

Por aplicação do Dec.Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, nº4 do artº 28º, em todo o ano letivo, não houve 

nenhuma sanção diretamente aplicada pelo diretor. 

2.6. Vinda dos pais e encarregados de educação à Escola 

No 1º período, registaram-se percentagens elevadas de presenças em todos os níveis de ensino (2185 

presenças). Na reunião de receção, a média de participação foi de 90% e, na reunião trimestral de 

apresentação dos resultados da avaliação, esteve acima de 77% em todos os níveis de ensino, exceto no 3º 

ano da EFP (63%). Apresentaram valores baixos, as vindas por iniciativa própria (169). A frequência de 

respostas, pelos encarregados de educação às convocatórias dos diretores de turma, foi elevada (CCH 98%, 

EFP 96% e Ensino Básico 89%). Nos 2.º e 3.º períodos, destacaram-se os contactos individuais efetuados 

pelos D.T.s, nomeadamente, por telefone (1623), por correio eletrónico (120.285) e por videoconferência 

(147), num total de 122.055 contactos à distância. 

 

3. Execução e custos do PAA  

3.1. Atividades/Relatórios  

Integraram o Plano de Atividades da Escola, 180 atividades. Foram entregues 115 relatórios de execução, 

correspondendo às 115 atividades realizadas; 65 atividades não se realizaram, em virtude da situação de 

contingência resultante da pandemia Covid 19: 

Nº ATIVIDADES PREVISTAS Nº ATIVIDADES REALIZADAS RELATÓRIOS ENTREGUES ATIVIDADES NÃO REALIZADAS RELATÓRIOS NÃO ENTREGUES 

180 115 115 65 65 

Tabela 3 - Relação entre atividades realizadas/Não realizadas e Relatórios 

3.2. Tipo de atividades – disciplinares e multidisciplinares  

As atividades realizadas (115) distribuíram-se pelas diferentes tipologias: 

CURRICULAR DISCIPLINAR CURRICULAR INTERDISCIPLINAR EXTRACURRICULAR 

40 35 40 

Tabela 4 - Atividades disciplinares e multidisciplinares 
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3.3. Atividades por Turma/Ano de escolaridade 

Foi a seguinte, a distribuição de atividades realizadas por ano e turma: 

   

 

   
Gráfico 3 - Atividades por turma 

3.4. Atividades /Professores 

Nº PROFESSORES ATIVIDADES 

1 21 

2 25 

3 11 

4 5 

5 5 

6 11 

>6 18 

Sem Dados 19 

Tabela 5 - Número de professores por atividade 

3.5. Atividades Alunos 

Nº ALUNOS ATIVIDADES. 

<30 37 

30-50 12 

50-70 6 

70-90 10 

>90 26 

Sem Dados 24 

Tabela 6 - Número de alunos por atividade 
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3.6. Atividades/Dias da Semana  

 
 
 
             

 
Tabela 7 - Distribuição das atividades pelos dias da semana 

 

3.7. Custos das Atividades 

 
Gráfico 4 - Custos do PAA 

 

 

CUSTOS TOTAIS 

P.O.C.H. 4.576,9 € 

E.E. 14.269,3 € 

Desporto Escolar 3.032 € 

 

DISCIPLINAS CUSTOS (P.C.) 

Português 29 € 

EMRC 189 € 

Economia 70 € 

Matemática 1 € 

B.G. 29 € 

F.Q. 5 € 

E.F. 2 € 

A.V. 98 € 

E. Profissional. 95 € 

Tabela 8 - Custos das Atividades 

 

4. Desenvolvimento das literacias 

4.1. Exames de 9ºano 

No ano letivo 2019-2020, não se realizaram exames de 9.º ano, em virtude da situação pandémica. 

4.2. Provas de aferição do 8ºano 

No ano letivo 2019-2020, não se realizaram provas de aferição, em virtude da situação pandémica. 

 

  

POCH 

21% 

E.E. 

65% 

Desp.º 

Escolar 

14% 

Participação nos custos 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sáb. Dom. < 1 Sem.  > 1 sem 

5 4 26 15 9 0 0 29 27 
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II. MONITORIZAÇA O DA MELHORIA DA ORGANIZAÇA O – DADOS DE 
RESULTADO 

5. Articulação e funcionamento das estruturas, com vista à 

operacionalização do PAE  

5.1. Articulação entre as diferentes estruturas do Serviço de Apoio Educativo (S.A.E.) 

No seu Relatório Anual, a Coordenadora das Estruturas de Apoio, Adjunta do Diretor, , registou o excelente 

trabalho colaborativo desenvolvido pelas diferentes estruturas que integram o Serviço de Apoio Educativo 

(SAE): o Núcleo de Apoio Educativo (NAE), a Equipa de Promoção e Educação para a Saúde (PES), o Serviço 

de Educação Especial (SEE) e o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). Todos envidaram esforços no 

sentido de atingir os objetivos definidos no PEE e de contribuir para a promoção de uma educação 

inclusiva. Lidos os relatórios finais de cada estrutura e analisados os resultados, concluiu-se que, no âmbito 

das suas competências e atribuições, todos contribuíram para a criação de um ambiente propício ao 

processo de ensino e aprendizagem:  

 - O NAE, promovendo a existência de respostas pedagógicas diversificadas e adaptadas às necessidades 

individuais e sociais, apresentou os dados do seu trabalho, considerado muito positivo para a atuação 

dedicada ao combate da indisciplina (dados anteriormente incluídos neste Relatório, no ponto 2.3). 

- O SEE, por um lado, contribuindo para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todas as 

crianças e jovens, para a sua integração e desenvolvimento global com o intuito de os preparar para a vida 

em sociedade e de os tornar cidadãos responsáveis e, por outro, adequando o processo educativo às 

necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da 

participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, 

da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social. 

- A equipa PES, no âmbito da promoção e educação para a saúde no meio escolar, apoiando a Direção da 

Escola na elaboração e implementação do Plano de Contingência para responder à situação pandémica. 

- O SPO, proporcionando a todos os alunos um atendimento individual e personalizado (por vezes, com a 

colaboração da CPCJ), bem como a orientação vocacional, o aconselhamento nutricional, a formação para 

Encarregados de Educação e a planificação dos temas a abordar nas aulas de Educação Sexual.  

Relativamente a esta temática, mais concretamente, à implementação do estipulado na Portaria n.º 196-

A/2010, de 9 de abril, que regulamenta a Lei n.º 60/ 2009, de 6 de agosto, constata-se que a ESHM cumpre 

todas as recomendações consignadas nos supracitados normativos, pois, com a colaboração do Gabinete 

de Informação e Apoio ao Aluno e em parceria com o Centro de Saúde, desenvolveu várias sessões de 

esclarecimento que contribuíram para a integração dos conteúdos da educação sexual no currículo dos 
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alunos. Pela leitura das atas dos conselhos de turma, em que este assunto constitui um ponto da ordem de 

trabalhos, conclui-se que todas as sessões planificadas foram cumpridas. 

Para uma mais forte intervenção no sentido de capacitar os diretores de turma para atuarem como 

promotores do sucesso e da inclusão, a coordenadora da EMAEI, neste ano letivo de 2019-20, esteve 

presente na reunião inicial do conselho de diretores de turma. 

5.2. Intervenção da EMAEI 

Medidas implementadas:  

Projeto Fénix - O Projeto foi operacionalizado para duas alunas, uma do 8.ºD e outra do 10.ºF. Foram 

disponibilizadas 20 sessões para a aluna do 8.º ano, às quais nunca compareceu. Foram disponibilizadas 30 

sessões para a aluna do 10.ºF que assistiu a 25, tendo o Encarregado de Educação informado o diretor de 

turma de que prescindia do projeto, tendo em conta que a aluna necessitava de mais tempo para estudar.  

Apoio Psicopedagógico (vd. ponto 2.3 - SPO). 

Projeto Rumo ao Sucesso (vd. ponto 2.4 – Rumo ao Sucesso). 

Coadjuvação em Sala de Aula - cinco alunos do 7.º E, bem como dois do 11.º E.  

Eficácia: 

Relativamente ao 7.º ano, dos 15 alunos com medidas de apoio à aprendizagem, 9 alunos não registaram 

níveis negativos e 6 mantiveram negativas: com 1 negativa, 4 alunos; com 2 negativas, 2 alunos. É de referir 

que 2 alunos melhoraram os seus resultados. 

No 8.º ano, dos 15 alunos com medidas de apoio à aprendizagem implementadas pela EMAEI, 5 alunos não 

tiveram níveis negativos e 10 mantiveram: com 1 negativa, 8 alunos; com 2 negativas, 2 alunos. Um destes 

alunos, no próximo ano letivo, frequentará um curso CEF em Barcelos. 

No que ao 9.º ano diz respeito, dos 16 alunos com medidas de apoio à aprendizagem, 9 alunos não tiveram 

níveis negativos e 7 mantiveram negativas: com 1 negativa, 6 alunos; com 2 negativas, 1 aluno, sendo que 2 

alunos melhoraram os seus resultados. 

Em suma, no 3.º Ciclo, verificamos uma percentagem de sucesso de 50 %, pois, num universo de 46 alunos, 

23 alunos não tiveram nenhuma negativa.  

No que ao Ensino Secundário diz respeito, no 10.º ano, dos 17 alunos com medidas de apoio à 

aprendizagem implementadas pela EMAEI, 11 alunos não tiveram níveis negativos e 6 tiveram negativas: 

com 1 negativa, 4 alunos; com 2 negativas, 2 alunos. É de referir que 3 alunos melhoraram os seus 

resultados. 

Relativamente ao 11.º ano, dos 8 alunos com medidas de apoio à aprendizagem implementadas pela 

EMAEI, 6 alunos não tiveram níveis negativos e 2 tiveram negativas: com 1 negativa, 1 aluno e com 2 

negativas, 1 aluno.  

No 12.º ano, os 5 alunos com medidas de apoio à aprendizagem implementadas pela EMAEI obtiveram 

positiva a todas as disciplinas.  
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Conclui-se assim que, no Ensino Secundário (CCH), verificamos uma percentagem de sucesso de 73 %. Num 

universo de 30 alunos, 22 alunos tiveram sucesso em todas as disciplinas 

Relativamente, aos Cursos de EFP, dos 15 alunos com medidas de apoio à aprendizagens, 14 concluíram 

todos os módulos, excetuando-se um, do 1.º TGPSI, que não conclui 2 módulos. A taxa de sucesso foi de 93 

%. 

5.3. Serviço de Psicologia e Orientação 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) teve, no ano letivo 2019/2020, três psicólogos ativos (uma das 

quais, a partir de fevereiro de 2020). Procurou funcionar como uma unidade especializada de apoio clínico 

e educativo, integrado na rede/comunidade escolar, no sentido de assegurar o acompanhamento do aluno, 

de forma individualizada ou em grupo. Além disso, procurou também desenvolver, ao longo de todo o 

processo educativo, o sistema de relações organizacionais e interpessoais no interior da Escola e entre esta 

e a comunidade envolvente. O SPO teve um elemento permanente na Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI).  

Como metodologia de intervenção, desenvolveu, sempre em colaboração com os agentes educativos 

supracitados e após aprovação da Direção, as seguintes ações: 

Intervenção direta: consulta psicológica individual, acompanhamento de alunos com medidas (universais, 

seletivas e/ou adicionais, seguindo o Decreto-Lei 54/2018), acompanhamento de alunos com dificuldades 

de aprendizagem, acompanhamento de alunos com baixo rendimento/aproveitamento escolar, consulta 

psicológica em grupo. 

Intervenção indireta: consultadoria, intervenção vocacional, orientação escolar e profissional, prevenção e 

promoção escolar, ações de formação e de sensibilização. 

Tendo por base a fase de pandemia COVID-19 que vivemos, o SPO organizou-se e planeou o serviço para o 

3º período escolar de forma a manter todas as tarefas atribuídas ao SPO e todos os acompanhamentos 

psicológicos e psicopedagógicos aos alunos identificados e com medidas deliberadas pela EMAEI, assim 

como aos seus encarregados de educação, substituindo os atendimentos presenciais por atendimentos não 

presenciais com recurso aos seguintes meios tecnológicos: Zoom; telefone e/ou correio eletrónico; 

manteve-se também a consultadoria e a articulação com os diretores de turma, conselhos de turma, outras 

estruturas da Escola (SEE, BE, NAE, PES) e na Escola (Equipa Rumo ao Sucesso), bem como outras estruturas 

da comunidade envolvente (serviços de pedopsiquiatria, CPCJ´s, EMAT´s, entre outros). Também foi 

adaptado e mantido o Programa de Orientação Escolar e Profissional da nossa Escola – “Bússola – Agarra o 

Teu Futuro” – num formato não presencial de E@D (via Zoom). 

O Serviço de Psicologia e Orientação recebeu, no decorrer do ano letivo 2019/2020, duzentos e trinta e 

sete (237) pedidos de acompanhamento psicológico e/ou psicopedagógico especializados (clínico e/ou 

educacional) por parte dos respetivos diretores de turma e por parte da EMAEI, todos com a apresentação 

da concernente declaração de autorização dos encarregados de educação. Todas as sinalizações 
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supracitadas tiveram resposta imediata por parte deste serviço, seguindo os procedimentos estipulados. 

Efetuando um método comparativo com o ano letivo anterior (2018/2019), verifica-se um crescimento de 

alunos identificados e intervencionados no SPO, que passou de cento e noventa e oito (198) para duzentos 

e trinta e sete (237), um crescimento de 16,45%. 

Este Serviço efetuou 1516 consultas/sessões psicológicas e/ou psicopedagógicas 

individualizadas/personalizadas no decorrer deste ano letivo, apresentando uma média de 15,63 consultas 

por aluno, com um mínimo de 2 atendimentos por caso e um máximo de 38. Na maioria das situações, 

foram necessárias cerca de 3/4 sessões para a fase de avaliação (suficiente para a administração de escalas 

e testes psicométricos previstos no nosso protocolo) e 3/4 sessões para uma fase de intervenção, o que 

constitui uma média consulta/aluno considerada ajustada aos normativos defendidos pela Ordem dos 

Psicólogos Portugueses. Fazendo uso de um método comparativo com o ano letivo anterior (2018/2019), 

foram efetuadas mais 15 consultas/sessões psicológicas e/ou psicopedagógicas individualizadas com 

alunos, constituindo um crescimento de 0,98 % de produção objetiva do SPO. 

Dos 237 casos acompanhados por este serviço, 127 foram alunos do sexo masculino e 110 do sexo 

feminino.  

Comparativamente com o ano letivo anterior (2018/2019), assistimos a um crescimento de 7,27% de 

identificações e consultas psicológicas e/ou psicopedagógicas no sexo feminino e um crescimento de 

24,40% no sexo masculino. Os alunos do sexo masculino, ao contrário do sucedido no ano letivo anterior, 

suplantaram, no presente ano letivo (2019/2020), na procura dos serviços especializados de psicologia, o 

sexo feminino. 

No presente ano letivo (2019/2020), a faixa etária dos 11/12 aos 14 anos foi a que registou maior número 

de acompanhamentos (63,40%), sendo que o terceiro ciclo apresenta os níveis escolares mais 

intervencionados (65,40%). Registe-se que, no decorrer deste ano letivo, existiu uma incidência maior nos 

acompanhamentos efetuados com alunos nos 7º (48 casos) e 9º (96 casos) anos de escolaridade, o que está 

relacionado com os objetivos traçados no início do ano com a Direção, especialmente no que concerne ao 

enfoque nos comportamentos, conduta e relacionamento interpessoal, aos problemas relacionados com o 

rendimento/aproveitamento escolar e métodos de estudo, e ao programa “Sala de Treino de Métodos de 

Estudo”. 

Relativamente aos motivos de encaminhamento para acompanhamento psicológico individualizado, 

confirma-se o registo dos anos letivos transatos em que as áreas educacional e clínica são, de facto, as que 

apresentam maior número de pedidos, sendo que a primeira obtém uma percentagem significativamente 

superior (59,05%). Comparativamente com o ano letivo anterior (2018/2019), regista-se um aumento de 

14,11 pontos percentuais nos motivos de identificação na área educacional, de 7,13% nos motivos de 

encaminhamento na área clínica, e de 3,49% em encaminhamentos para OEP de caráter extraordinário. Ao 

efetuarmos uma análise fina das duas áreas mais proeminentes, podemos concluir que, na área 
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educacional, o principal motivo de encaminhamento esteve relacionado com o 

rendimento/aproveitamento escolar (33%), com os problemas de desmotivação escolar (22%) e com 

défices em métodos de estudo (20%): 

 
Gráfico 5 - SPO - Motivos de identificação/Intervenção – Área Educacional 
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(24%), os problemas de comportamento (12%) e os problemas de integração (9%): 

 
Gráfico 6 - SPO - Motivos de identificação/Intervenção – Área Clínica 
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(2018/2019), foram efetuados mais 78 atendimentos personalizados com encarregados de educação, 

constituindo um aumento de 17,79 % de produção do SPO nesta área de intervenção. 

O SPO da ESHM realizou, igualmente, no decorrer deste ano letivo, atendimentos com docentes dos alunos 

sinalizados para acompanhamento psicológico, sendo que, para o efeito, se registaram 368 

atendimentos/consultadoria com docentes, na sua grande maioria com os concernentes diretores de turma 

dos alunos sinalizados. Fazendo uso de um método comparativo com o Ano Letivo anterior (2018/2019), 

foram efetuados mais 54 atendimentos/consultadoria com docentes, constituindo um aumento de 14,67 % 

de produção do SPO nesta área de intervenção. 

Foram encaminhados para o programa de Orientação Escolar e Profissional (OEP) – “Bússola – Agarra o Teu 

Futuro”, 81 alunos, divididos por dois turnos/turma, totalizando 64 sessões efetuadas com alunos e 613 

participações. Fazendo uso de um método comparativo com o ano letivo anterior (2018/2019), foram 

encaminhados mais sete alunos no presente ano letivo. Este ano letivo demos continuidade a mais um 

momento final do programa de OEP destinado a atendimentos com encarregados de Educação, com 24 

participantes. 

Além das ações de sensibilização, formação, prevenção e intervenção levadas a cabo por esta estrutura da 

Escola, o SPO está diretamente envolvido em seis projetos estruturados na nossa Escola, que congregam 

em si vários programas especializados, com enfoque num público-alvo diferenciado, e uma abordagem 

multinível e/ou transdisciplinar. São eles, o Projeto Tutores Medina, o Programa Escola Para Pais Gestores 

Educacionais dos Seus Filhos, o Projeto Mais Medina Mais Futuro (com várias ações direcionadas para as 

turmas da EFP), o Programa de OEP “Bússola – Agarra o Teu Futuro” (já referido), o Projeto ELOS (escrita e 

Leitura Orientados Para o Sucesso) e o Programa de Salas de Treino de Métodos de Estudo. Estes projetos e 

programas consideram-se já parte integrante do funcionamento organizacional da nossa Escola, sendo 

sobejamente conhecidos por todos.  

Conforme se pode constatar no quadro abaixo, regista-se um número elevado de envolvimento, considere-

se estatisticamente significativo, de alunos (4585), encarregados de educação (899), docentes (368) e 

assistentes operacionais (33) abrangidos por estas ações (contabilização em número de participantes 

inscritos ou em média ponderada): 

 
Gráfico 7 - SPO – Ações de prevenção/promoção escolar 
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Por conseguinte, efetuando uma análise fina, comparativamente ao ano letivo anterior, regista-se um 

crescimento de 18,24 pontos percentuais no envolvimento em ações do SPO, sendo que, ao nível de 

participações, se regista o crescimento de 15,44 pontos percentuais com alunos, de 40,04 pontos 

percentuais com encarregados de educação, de 1,08 pontos percentuais com docentes, e de 6,06 pontos 

percentuais com assistentes operacionais e técnicos. 

5.4. Serviço de Educação Especial (SEE) 

O Serviço de Educação especial tem desenvolvido a sua ação de forma articulada com a Direção da Escola e 

com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), designadamente no âmbito do Centro 

de Apoio às Aprendizagens (CAA), no que se relaciona com o trabalho desenvolvido junto dos alunos de 

Adequações Curriculares Significativas, de acordo com o estipulado no Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de 

julho, na disponibilização de dados para preenchimento de plataformas digitais do Ministério da Educação 

(ME) e na participação em reuniões e formações relacionadas com temáticas da Inclusão Educativa, 

promovidas por entidades externas à Escola. Existe o cuidado de articulação/colaboração com as diferentes 

estruturas da Escola, nomeadamente com o Conselho Pedagógico, no que se relaciona com a formalização 

de documentos para aprovação. Este ano, acresceu o novo desafio de integração no Plano de E@D.  

Ao longo do 1º período, foram acompanhados 46 alunos, abrangidos pelo Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de 

julho. Ao longo do 2º período, foram integrados 3 novos alunos e, já no final deste 2º período, foi 

transferido um aluno, e avaliado e integrado em medidas seletivas, um novo aluno. Desta forma, o 3º 

período foi concluído com o acompanhamento de 49 alunos. Destes 49 alunos, 32 possuíam medidas 

seletivas, 4, medidas adicionais e os restantes 13, medidas universais. Todo o trabalho decorreu de forma 

articulada e monitorizada no âmbito da EMAEI. Todo o processo passa pela articulação com os diretores de 

turma, restantes elementos dos diferentes Conselhos de Turma e pais/ encarregados de educação dos 

alunos, na avaliação e definição de estratégias de apoio aos mesmos. No que se relaciona com os pais, foi 

mantido um tempo de atendimento semanal para cada docente poder atender adequadamente os pais e 

encarregados de educação. 

No que se relacionou com a matriz curricular dos alunos com Adequações Curriculares Significativas (9º, 

10º e 11º anos), no âmbito do CAA, a docente Maria do Sameiro Araújo assumiu a lecionação da 

componente de Cidadania e Desenvolvimento (1h semanal) e a docente Maria de Jesus Cepa assumiu a 

lecionação da componente de Português (4h semanais). 

Ao longo dos 1º e 2º períodos, foram submetidos a processo avaliativo, para integração em novas medidas, 

no âmbito das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 13 alunos. De acordo com os 

procedimentos previstos, procedeu-se à formalização das suas avaliações, tendo em consideração as suas 

problemáticas (de caráter permanente ou não) e as implicações na sua atividade e participação 
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curriculares. Além disso, já no final do 3º período, foram submetidos ao mesmo processo de avaliação, 5 

alunos.  

Foi efetuada articulação com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Associação de Pais e Amigos de 

Crianças Inadaptadas (APACI) no acompanhamento dos Planos Individuais de Transição para o ano letivo 

em curso. Neste âmbito da articulação com entidades externas à Escola, após a análise de possibilidades de 

realização de terapias e/ou Planos Individuais de Transição (PIT), procedeu-se à elaboração dos respetivos 

Protocolos e Planos de Acompanhamento. Neste processo, foram elaborados 2 protocolos no âmbito dos 

Planos Individuais de Transição (PIT) de alunos com medidas adicionais. 

No âmbito da colaboração com a Direção da Escola no desenvolvimento, apresentação e registo de 

informações relativas às medidas educativas dos alunos com necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, foi efetuada articulação com o Centro de Recursos para a Inclusão, da 

Associação de Pais e Amigos de Crianças Inadaptadas (APACI), na formalização das medidas este ano 

implementadas. Tendo em conta as orientações do Ministério nesse sentido, em momentos diferentes, os 

dados solicitados foram registados em plataformas digitais de registo e de avaliação de Recursos para a 

Inclusão do Ministério da Educação, nomeadamente no que se refere às condições especiais para a 

realização de provas e exames nacionais. De acordo com a legislação em vigor, procedeu-se, em 

colaboração com a Direção da Escola, os Conselhos de Turma implicados e os encarregados de educação 

dos alunos, à definição das condições especiais na realização das provas/exames finais. 

Ao longo do ano letivo, foi mantida a colaboração necessária à implementação do Projeto de Cooperação 

com o Centro de Recursos da Associação de Pais e Amigos da Criança Inadaptada, ao nível da 

implementação de apoio terapêutico e de PITs. Neste âmbito, foram acompanhados, no desenvolvimento 

do seu PIT, 3 alunos de Adequações Curriculares Significativas e, em fisioterapia, 1 aluno de Adequações 

curriculares não significativas. 

Foi levado a cabo um momento formativo destinado aos alunos dos cursos profissionais TAS/TUR e TGPSI, 

subordinado ao tema “Compreender e Aceitar para Melhor Resultar!...”. Esta ação decorreu no dia 11 de 

março, e foi orientada pela coordenadora Maria do Sameiro Araújo, que pretendeu que a mesma 

contribuísse para a melhoria da comunicação e aceitação entre os alunos, bem como para a promoção da 

sua recetividade às aprendizagens. 

A atividade do PAA “Explorar, de forma transdisciplinar, as temáticas da deficiência e da Inclusão” decorreu 

entre os dias 3 e 9 de dezembro. Esta ação, desenvolvida de forma articulada com a EMAEI, decorreu 

associada à comemoração dos Dias Nacional e Internacional das Pessoas com Deficiência. Já a atividade 

“Conviver com a diferença: exposição de trabalhos e material específico de educação especial”, que se 

previa integrada na atividade “Uma tarde na Medina”, destinada a alunos dos agrupamentos de escolas 

circundantes, com destaque para os alunos com enquadramento em Medidas Adicionais (de acordo com o 

Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho), por motivos relacionados coma pandemia Covid 19, teve de ser 
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adiada. Da mesma forma, as colaborações no desenvolvimento e participação em outras atividades do PAA 

da Escola, como a participação no Sarau Cultural da Escola e a colaboração no Peddy-paper, atividade do 

âmbito do “Dia da Escola”, tiveram que ser igualmente adiadas. 

No que respeita à colaboração com a EMAEI, foi desenvolvido trabalho colaborativo direto através da 

participação da docente Maria do Sameiro Araújo, enquanto elemento permanente da equipa, e um 

trabalho mais relacionado com o registo de informações relativas às medidas educativas dos alunos com 

medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, no âmbito do Decreto-Lei nº 54/2018.  

No âmbito da componente não letiva, desenvolveu-se articulação com os psicólogos da Escola, no 

encaminhamento de alunos para avaliação e acompanhamento psicológico. Foi ainda efetuada colaboração 

na avaliação de vários alunos, de acordo com os procedimentos de Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho, 

daí resultando a sua (melhor) integração em medidas inclusivas, como relatado em 1.3. 

Ao longo de todo o ano, decorreu o processo de articulação com Instituições externas à escola, 

nomeadamente a Fundação Amigos do Autismo (AMA), o centro de recursos da Associação de Pais e 

Amigos da Criança Inadaptada (APACI), a Comissão e Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), o 

Instituto de Formação Profissional (IFP) e o Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de 

Barcelos e Esposende (CFAE). 

Na modalidade Ee A@D e do Plano de Funcionamento da ESHM, no âmbito das Medidas Extraordinárias de 

Resposta à Situação Epidemiológica na Educação, definidas pelo Conselho de Ministros de 9 de abril de 

2020, foi preenchida uma grelha com o registo dos dados de contacto de todos os alunos que estiveram em 

acompanhamento e/ou monitorização pelo SEE, assim como dos respetivos encarregados de educação. 

Neste processo, todo o trabalho foi desenvolvido, de forma articulada entre o SEE e os Diretores de Turma 

(DT) que possuíam alunos acompanhados e/ou monitorizados pelo SEE, assim como com a EMAEI e Direção 

da Escola. As docentes de Educação Especial mantiveram o trabalho colaborativo realizado junto dos 

docentes do CT, pais/EE e técnicos envolvidos no acompanhamento dos alunos com medidas seletivas e 

adicionais. Para o efeito, definiram um horário destinado a esse trabalho colaborativo, a disponibilizar a 

todos os intervenientes. Esse horário foi comunicado aos Diretores de Turma e, através deles, aos restantes 

elementos do Conselho de Turma e dos elementos do CAA que trabalham com os alunos. Foi dada 

continuidade à implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, definidas ou a definir 

nos RTP e, nos casos em que se aplicou, nos respetivos PEI e PIT; especificamente, foram mantidos os 

Apoios Tutoriais e os APA, sempre que possível, em formato síncrono; foram mantidas as reuniões de 

trabalho conjunto, entre as docentes de Educação Especial, para articulação de informações e de 

procedimentos, e elaboração de documentos; foram mantidas as reuniões da EMAEI; foi dada continuidade 

à identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, sempre que tal se justificou; em função 

da necessidade de acerto de horários dos alunos, sempre que necessário, foi feito reagendamento do 

horário dos Apoios Tutoriais. Foram marcados dois tempos letivos, no horário das docentes de Educação 
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Especial, para Apoio às famílias no contexto da modalidade de EeA@D; foi enviado e-mail aos Encarregados 

de Educação, para que pudessem tomar conhecimento desta disponibilidade; no que se relaciona com os 

alunos de Medidas Adicionais, na reunião de avaliação sumativa de final do 2º período, foi solicitada a 

envolvência de todos os docentes que trabalham com estes alunos, em especial no âmbito do CAA (cf. Ata 

das Equipas Pedagógicas que trabalham com estes alunos). As docentes de Educação Especial continuaram 

a fazer o trabalho de articulação com o CRI, no que se relaciona com o apoio terapêutico e de 

acompanhamento dos PIT dos alunos que se encontram abrangidos por estas medidas. Neste processo, ao 

longo do terceiro período, as docentes de Educação Especial realizaram 30 reuniões de trabalho conjunto e 

prestaram 129 tempos de Apoio Tutorial aos alunos que beneficiam dessa medida. Estes apoios dizem 

respeito a 14 alunos, 4 do 3º Ciclo do Ensino Básico e 10 do Ensino Secundário. Foram, ainda, 

disponibilizadas 60 sessões de trabalho colaborativo com os professores dos diversos Conselhos de Turma e 

técnicos envolvidos no acompanhamento dos alunos com medidas seletivas e adicionais de suporte à 

aprendizagem, assim como de alunos que, embora estejam enquadrados em medidas universais, usufruem 

de adaptações ao processo de avaliação. Para além disso, foram disponibilizadas 40 sessões de apoio às 

famílias no contexto da modalidade de EeA@D. 

Para preparação do próximo ano letivo, no decurso do 1º período, foi efetuada deslocação à Escola de 

Forjães. Esta deslocação teve como principal objetivo compreender e observar o funcionamento do Centro 

de Apoio à Aprendizagem com ensino estruturado, frequentado pelos 6 alunos com perturbação do 

espetro do autismo que, de acordo com o previsto, frequentarão a nossa Escola, no próximo ano letivo. 

Durante o 2º período, a coordenadora orientou a reunião de preparação da transição, para a nossa Escola, 

destes novos alunos com Medidas Adicionais, provenientes do Agrupamento de Escolas António Rodrigues 

Sampaio (AEARS), Unidade Orgânica de Forjães. Esta reunião contou com a participação da coordenadora 

da EMAEI (Rosa Quinta e Costa) e da colega de grupo de Educação Especial (Maria de Jesus Cepa), além da 

Coordenadora do SEE (Maria do Sameiro Araújo), em representação da Escola, e com as coordenadoras da 

EMAEI (Virgínia Cardante) e do Departamento de Educação Especial (Celina Gonçalves), bem como da 

docente de Educação Especial que trabalha com seis alunos com perturbação do espetro do autismo 

(Natália Serra), em representação do AEARS. Esta reunião teve como principal objetivo efetuar o 

levantamento de necessidades de equipamentos, materiais e condições a reunir no Centro de Apoio à 

Aprendizagem a frequentar pelos 6 alunos com perturbação do espetro do autismo que, de acordo com o 

previsto, frequentarão a nossa Escola, no próximo ano letivo. Já no 3º período, foi desenvolvido trabalho de 

articulação com os agrupamentos circundantes, nomeadamente, o Agrupamento de Escolas António 

Correia de Oliveira, o Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio e o Agrupamento de Escolas 

Camilo Castelo Branco, tendo em conta a receção de novos alunos para o próximo ano letivo. Esta 

articulação incluiu várias reuniões com os Serviços de Educação Especial e com as EMAEI destes 

agrupamentos, com pais/EE e com vários dos alunos que se encontram nestas circunstâncias de transição 



   

AAE/ESHM/00  Página 28 de 77 

para a nossa Escola. Ainda neste ponto, importa ressaltar a realização de uma reunião presencial para 

tratar do processo de transição de um aluno para esta Escola Secundária, oriundo do Agrupamento de 

Escolas António Correia de Oliveira. 

5.5. Articulação da Biblioteca Escolar com as restantes estruturas e intervenientes 

As iniciativas da Biblioteca Escolar possuem um papel preponderante na consecução das metas definidas 

no Projeto Educativo da Escola (PEE), na execução do Plano de Ação Estratégica (PAE) e do Contrato de 

Autonomia (CA). Constituindo uma percentagem significativa das atividades do PAA da Escola (25%), essas 

iniciativas contribuem para a promoção dos "valores da pessoa humana, da democracia, da 

responsabilidade e da cidadania", e para o sucesso escolar dos alunos, nomeadamente, no que diz respeito 

às competências em literacias, fornecendo-lhes ferramentas necessárias ao seu crescimento enquanto 

cidadãos, tornando-os competentes utilizadores de informação, em todos os suportes e meios de 

comunicação.  

As sessões de formação realizadas no âmbito do Projeto Literacia da Informação e Digital (desenvolvido 

em articulação com os professores de TIC e com os Diretores de Turma) – “Biblioteca Escolar, um tesouro a 

descobrir”, “Como elaborar um trabalho de pesquisa”, "Potencialidades do catálogo coletivo", as sessões 

de sensibilização (em parceria com o professor Carlos Mendonça), o debate sobre “Internet Segura” (em 

articulação com o projeto Seguranet) e "Navegar em becomletras" (esta última realizada à distância) - 

contribuem para orientar os alunos na elaboração de trabalhos e incutir, nos mesmos, hábitos de pesquisa, 

indispensáveis à aquisição e consolidação das aprendizagens.  

"A arte de contar" (inserida no projeto "Newton gostava de ler", da Fábrica Centro Ciência Viva, de Aveiro e 

da RBE, que conta com a colaboração dos professores de Matemática), as palestras "Todos por tabela - os 

elementos químicos em conversa" (com a colaboração dos docentes de Física e Química e em parceria com 

a Universidade do Minho), "O CEB na Escola" (inserida no programa Cientificamente Provável, com a 

colaboração dos docentes de Física e Química e Biologia, e também em parceria com a Universidade do 

Minho), o "Café filosófico" (em articulação com os docentes de Filosofia), "Quem sabe mais" (em 

articulação com os docentes de História) e o concurso "Medi@ção" (da RBE, realizado em parceria com os 

docentes de Filosofia) são iniciativas de apoio ao currículo. A Biblioteca colaborou, ainda, no Concurso de 

Fotografia, promovido pelo professor de Aplicações Informáticas, e em todas as atividades da Semana da 

Ciência e da Tecnologia, promovida pelo Departamento de Matemática e das Ciências Experimentais. 

Com o objetivo de promover o livro e a leitura, foram realizadas diversas atividades, em parceria com a 

Secção de Português: "Ao encontro de Camilo" (visita de estudo à Casa Museu Camilo Castelo Branco), a 

visita à exposição "E ela dança" (em articulação com a Biblioteca Municipal de Esposende), a exposição 

"Sophia de M. B. Andresen & Jorge de Sena", a atividade "Biblioteca e Leitura: vozes em rede" (em 

colaboração com a RBE), as Feiras do Livro e os encontros com escritores (em parceria com o Grupo Leya, a 

Porto Editora e a empresa Fernando Parada – Representações Editoriais), o Concurso Nacional de Leitura 
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(em articulação com o PNL, a RBE e a Rede de Bibliotecas do Concelho de Esposende), "Miúdos a votos: 

quais os livros + fixes?" (em articulação com o PNL, a RBE, a revista Visão Júnior e a Rádio Miúdos, entre 

outros parceiros), a Semana da Leitura (em articulação com o PNL e a RBE), "Escape Room", "15 minutos a 

ler", Chá com livros e o workshop sobre "Escape Room" (sendo estas duas últimas dirigidas a docentes). A 

Biblioteca colaborou, ainda, com a docente Catarina de Brito, no 15.º Contrato de Leitura. Estas atividades 

pretendem motivar os alunos para a leitura e para a escrita, em diferentes ambientes, incluindo o digital. 

Com vista à superação de dificuldades de leitura e de escrita de alunos identificados pelos Conselhos de 

Turma, a Biblioteca participou ativamente no plano de Ação Estratégica da Escola, concretamente através 

do projeto ELOS, em parceria com o SPO. 

Com a realização de atividades abertas à comunidade educativa e de iniciativas que dão a possibilidade a 

alunos, docentes e restantes elementos da comunidade de participarem ativamente na vida da Escola, a BE 

cumpre uma das prioridades plasmadas no PAE da Escola. Referimo-nos, concretamente, a iniciativas 

extracurriculares, de enriquecimento cultural, que contribuem para a formação integral dos alunos, 

nomeadamente, na educação para os valores. O Dia do Diploma (em colaboração com a Direção e em 

articulação com os Diretores de Turma), o Sarau Solidário "Olhares sobre os Direitos das Crianças" (com a 

colaboração do projeto Rumo ao Sucesso, e em parceria com a CPCJ e as Bibliotecas do concelho de 

Esposende), o Concurso Literacia 3D (em colaboração com a Porto Editora e em articulação com os 

docentes de Português e Inglês), o Jornal "Voz da Escola", a participação no projeto Erasmus e no projeto 

de Tutoria Interpares (em colaboração com o SPO e a Direção) e, ainda, nas campanhas de solidariedade, 

promovidas pela equipa PES – Campanha "Receita para tratar o ambiente" e Campanha de recolha de 

radiografias - pretendem responder aos objetivos atrás enunciados. 

As atividades cujo grau de participação é passível de contabilização contaram com 3441 participações de 

alunos, cerca de 64 pais e E.E e 269 de professores. A BE também colaborou em iniciativas cuja participação 

foi bastante significativa. Referimo-nos, concretamente, à receção dos alunos e E.E e ao Dia do Diploma.  

DOMÍNIOS N.º DE ATIVIDADES REALIZADAS N.º DE PARTICIPAÇÕES 

Currículo, Literacias e Aprendizagens 11 1047 

Leitura e Literacia 10 2081 

Projetos e Parcerias 8 646 

 

De referir que outros projetos/atividades previstos no PAA da Escola, que seriam da responsabilidade da 

Biblioteca Escolar ou contariam com a colaboração desta estrutura ( Projeto SOBE, XVº Sarau Cultural, Ciclo 

de Cinema Francês, Dia da Escola) foram suspensos devido ao surgimento da pandemia provocada pelo 

Covid-19.  

As restantes iniciativas da Biblioteca Escolar têm por objetivo a divulgação de livros, de materiais de apoio 

ao estudo ou são atividades de gestão da Biblioteca, pelo que não implicam a intervenção de alunos e, por 

conseguinte, não integram o PAA da Escola. No âmbito do domínio da gestão da Biblioteca Escolar, 
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procedeu-se à atualização e tratamento do fundo documental existente, à atualização do catálogo coletivo 

da Rede de Bibliotecas do Concelho de Esposende, à produção e/ou atualização de documentos que 

regulamentam o funcionamento da Biblioteca, à divulgação do livro mais lido e do leitor mais assíduo, bem 

como à publicitação das novas aquisições e das atividades, presencialmente, mas também recorrendo às 

redes sociais (blogue, facebook e Instagram).  

Pensando nos novos ambientes de leitura e aprendizagem, compatíveis com o regime de ensino à distância, 

foi criado e disponibilizado ,online, à comunidade educativa, através do blogue da BE, um catálogo 

organizado de 1087 obras digitais, bem como um serviço de referência que consiste no apoio prestado ao 

utilizador na seleção e avaliação dos recursos informativos e na forma de lhes aceder. Este apoio 

compreende o aconselhamento pessoal, a disponibilização de perguntas frequentes (FAQ), a 

disponibilização de recursos organizados por temas, tutoriais de apoio, guiões de estudo, posters, podcasts 

e vídeos com orientações, formação de utilizadores, indicação de sítios Web, entre outros. 

Mais se acrescenta que a Biblioteca Escolar foi uma das responsáveis pela comunicação da Escola com o 

exterior, através da construção e publicação da agenda mensal da Escola, bem como da divulgação de 

diferentes atividades no jornal da Escola (Voz da Escola), disponível através da plataforma WikiJornal e no 

Jornal “Farol de Esposende”. 

De acordo com o relatório apresentado pela coordenadora da B.E. ao Conselho Pedagógico, a execução do 

Plano de melhoria desta estrutura 2019-2020 contou com onze ações, tendo sido implementadas seis com 

sucesso - percentagem de execução: 55%, nos domínios a seguir identificados: 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 

A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica 
Ação de formação “Aprendizagem ativa com recurso às TIC: novas metodologias de construção e comunicação do 
saber”, com duração de 15 horas. 

A.2 Formação para as literacias da informação e dos média 
Formação de utilizadores "Como elaborar um trabalho de pesquisa" abrangendo um universo de 150 alunos, 
distribuídos por 6 turmas. 
Concurso “Para bom entendedor, meia palavra basta”, que consistiu na apresentação de um trabalho relacionado com 
a temática, sob a forma de videoclipe, podcast ou filme de animação. Os melhores trabalhos foram, depois, 
submetidos a um outro concurso - Medi@ção - promovido pela RBE. 
Escape Room virtual intitulada “À descoberta da Casa Museu de Camilo”. Esta atividade foi distinguida como 
"Atividade TOP", no âmbito do prémio Fazer em Rede, da RBE. 

D. Gestão da biblioteca escolar 

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 
Foi criado o Instagram e reativado o Facebook. 

5.6. Cidadania e Desenvolvimento 

Nas turmas 7ºA e 7ºB, foram abordados os temas sobre Sexualidade e Puberdade, Saúde e COVID-19, e 

Prevenção e Segurança Rodoviária. No âmbito da interdisciplinaridade, com a disciplina de Educação 

Tecnológica, foi desenvolvido o tema da Prevenção e Segurança Rodoviária, nomeadamente regras e 

sinalização. Os alunos participaram, de modo síncrono, na atividade “Miúdos a Votos”, votando num livro, 

em colaboração com a Biblioteca Escolar. Os alunos realizaram e apresentaram trabalhos escritos 
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individuais e, posteriormente, fizeram uma apresentação do tema, oralmente, perante a turma. Na 

globalidade, os alunos gostaram e mostraram bastante interesse pelos temas realizados.  

Na Turma 7ºC, os alunos retomaram a realização dos trabalhos que estavam a ser desenvolvidos no 

segundo período, no entanto, e face à passagem para a modalidade de EeA@D, foram feitas algumas 

adaptações. Assim sendo, os alunos elaboraram um Padlet online, alusivo ao tema: "A Água". Os diferentes 

grupos formados elaboraram o trabalho e apresentaram-no aos restantes alunos da turma, promovendo-se 

assim o debate sobre a importância da água. 

Nas turmas 7ºD e 7ºE, foram tratados assuntos relativos ao tema “Segurança e Prevenção Rodoviárias”. Os 

alunos elaboraram um trabalho/relatório, tendo-se verificado bastante empenho e interesse por parte da 

maioria relativamente aos temas tratados.  

Nas turmas 8ºA e 8ºB, ao longo do terceiro período, durante as aulas síncronas, foram exploradas as 

seguintes temáticas: ensino à distância; perigos e desafios da utilização da Internet; estereótipos e 

Educação Sexual; Educação alimentar; Sexualidade: diferenças individuais e socioculturais; Racismo e 

xenofobia: a importância do diálogo. Paralelamente, os alunos colaboraram com a Biblioteca Escolar, de 

modo síncrono, na atividade “Miúdos a Votos” e na proposta sugerida no blogue da BE, 

becomletras.blogspot.com. Os alunos destas duas turmas do 8º ano, ao longo do ano letivo, exploraram de 

forma satisfatória os Domínios da Cidadania e Desenvolvimento.  

Nas turmas 8º C e 8º D, foram tratados os temas relacionados com Saúde e Alimentação, Prevenção 

Rodoviária e Sexualidade, tendo os alunos realizado trabalhos escritos de forma assíncrona, cuja 

apresentação oral teve lugar nas aulas síncronas. Na globalidade, os alunos gostaram e empenharam-se na 

realização das tarefas propostas. Foi utilizado um tempo letivo das aulas de Cidadania e Desenvolvimento 

para tratar a Educação para a Sexualidade: Reprodução, tal como definido em Conselho de Turma do 

segundo período. Paralelamente, colaboraram com a Biblioteca Escolar, de modo síncrono, na atividade 

“Miúdos a Votos”. 

Nos Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário, face à pandemia, muitos dos projetos e das 

atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento foram interrompidas, e não foi possível terminar os 

projetos na maioria das turmas.  

5.7. Projeto Educativo Municipal Rumo ao Sucesso 

O PROJETO Municipal de Combate ao Insucesso Escolar - RUMO AO SUCESSO (PRS) no concelho de 

Esposende, desenvolvido no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (NORTE 2020), 

é orientado para a promoção da inclusão, do sucesso educativo e da prevenção do abandono escolar.   

O PRS, iniciado no ano letivo 2018/2019, manteve, durante o ano letivo 2019/2020, a sua intervenção em 

contexto escolar mediante a execução dos três subprojetos: Núcleo de Intervenção com Alunos e Famílias 

(NIAF), Clubes de Motivação e Ativação de Competências (CMAC) e Educação pela Arte (EA). 

http://becomletras.blogspot.com/


   

AAE/ESHM/00  Página 32 de 77 

Durante o ano letivo 2019/2020, deu-se continuidade às atividades delineadas no Plano de Ação 

Pedagógica, assentes sobretudo em estratégias de educação não-formal, com o objetivo de promover as 

competências descritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). Descrevem-se, no 

quadro seguinte, os principais objetivos, atividades desenvolvidas e áreas de competência do Perfil dos 

Alunos em cada uma das valências do Projeto: 

ÁREA OBJETIVOS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 

N
IA

F 

P
si

co
lo

gi
a 

- Promover a saúde mental dos alunos identificados. 
- Desenvolver ações de capacitação para alunos no 
âmbito dos métodos de estudo e responsabilização 
escolar. 
-Colaborar nos projetos em funcionamento na ESHM. 
-Desenvolver ações de capacitação junto de 
pais/encarregados de educação. 

-Avaliação/acompanhamento 
psicológico de alunos. 
-Acompanhamento de alunos em 
grupo no âmbito do Projeto das Salas 
de Treino e Métodos de Estudo 
(STME) – fase NIAF. 
-Participação em ação de capacitação 
parental e atendimento a 
pais/encarregados de educação. 

-Bem-estar, Saúde e Ambiente. 
-Desenvolvimento Pessoal e Autonomia. 
-Relacionamento Interpessoal. 
-Raciocínio e Resolução de Problemas. 
-Pensamento Crítico e Pensamento Criativo. 
-Informação e Comunicação. 

Te
ra

p
ia

 d
a 

Fa
la

 

- Promover as competências de linguagem verbal oral 
de alunos. 
- Promover as competências de fala de alunos. 
- Promover competências de consciência fonológica e 
discriminação auditiva. 
- Promover competências de linguagem verbal escrita. 
- Colaborar nos projetos em funcionamento na ESHM. 

-Avaliação e acompanhamento em 
terapia da fala de alunos. 
- Colaboração na execução do Projeto 
ELOS – Escrita e Leitura Orientados 
para o Sucesso. 

- Bem-estar, Saúde e Ambiente. 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia. 
- Relacionamento Interpessoal. 
- Raciocínio e Resolução de Problemas. 
- Pensamento Crítico e Pensamento 
Criativo. 
- Informação e Comunicação. 
- Linguagens e Textos. 

K
ar

at
é 

- Consciencializar sobre os benefícios/perigos de 
aprender uma arte marcial. 
- Desenvolver destreza muscular, coordenação motora 
e equilíbrio. 
- Desenvolver a capacidade de atenção/concentração, 
o pensamento criativo, a capacidade de resolução de 
problemas e o respeito pelo outro. 
- Melhorar a autoestima. 

- Iniciação à modalidade de Karaté: 
      . Exercícios de desenvolvimento 
de elasticidade/alongamento a pares. 
       . Simulação de combate. 
- Técnicas de defesa pessoal. 

- Consciência e Domínio do Corpo. 
- Relacionamento Interpessoal. 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia.  
- Pensamento Crítico e Pensamento 
Criativo. 
- Raciocínio Resolução de Problemas. 

C
M

A
C

 

M
ai

s 
C

ap
ac

id
ad

e 

- Aprender a jogar xadrez. 
- Explorar diferentes jogos matemáticos. 
-Promover a memorização e a organização 
visuoespacial. 
- Desenvolver a capacidade de cálculo, de raciocínio, de 
memória e de resolução de problemas. 
- Melhorar a capacidade de autocontrolo, gestão de 
emoções/stress. 

- Iniciação à prática de Xadrez: 
     . Conhecer o tabuleiro, as peças e 
as regras do jogo; 
      . Realização de exercícios de 
tática, cálculo, estratégia e 
planeamento. 
- Realização de Jogos matemáticos. 

- Pensamento Crítico e Pensamento 
Criativo.  
- Raciocínio e Resolução de Problemas. 
- Relacionamento Interpessoal. 
- Saber Científico e Tecnológico. 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia. 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 D
ig

it
ai

s 

- Familiarizar os alunos sobre diferentes tipos de 
Robôs. 
- Capacitar os alunos para a montagem de Robôs de 
crescente complexidade. 
-Desenvolver competências de organização 
visuoespacial; coordenação olho/mão, análise de 
hipóteses e resolução de problemas/obstáculos. 
-Estimular o espírito de equipa e entreajuda.  
- Preparar os alunos para as profissões do futuro. 

- Montagem/desmontagem de 
Robôs. 
-Organização de peças mecânicas/ 
eletrónicas. 
-Leitura e interpretação de 
instruções. 
-Realização de tarefas de encaixe e 
construção a 3D. 
-Correção de procedimentos. 
-Programação informática para 
controlo do robot. 

- Raciocínio e Resolução de Problemas; 
- Saber Científico, Técnico e Tecnológico; 
- Pensamento Crítico e Pensamento 
Criativo; 
-Relacionamento Interpessoal; 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia;  
-Informação e Comunicação;  
- Linguagens e Textos. 
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- Promover a responsabilidade e o trabalho em equipa. 
- Desenvolver a confiança perante apresentações 
públicas. 
- Desenvolver o Saber Ser e o Saber Estar. 
-Desenvolver competências de concentração e de 
memorização através dos Sentidos e das noções de 
Tempo e Espaço. 
- Melhorar as competências de Leitura e Escrita. 
- Melhorar as competências de comunicação (ex. 
dicção, entoação, entre outros). 
- Melhorar a capacidade de autocontrolo, gestão de 
emoções/stress. 

- Jogos Dramáticos de Confiança, 
Improvisação (individual e em grupo), 
Expressão de Emoções e Psicodrama. 
- Leitura e Interpretação de Textos 
Teatrais e Dramaturgia. 
- Memorização de Textos. 
- Ensaios e Desenvolvimento de 
Personagens e Textos. 

- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia.  
- Consciência e Domínio do Corpo. 
- Sensibilidade Estética e Artística. 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia. 
- Raciocínio e Resolução de Problemas.   
- Pensamento Crítico e Pensamento 
Criativo.  
-Relacionamento Interpessoal. 
- Linguagem e Textos. 
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ÁREA OBJETIVOS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 
D

an
ça

 C
ri

at
iv

a 
- Desenvolver habilidades e capacidades percetivas e 
motoras (equilíbrio, flexibilidade, resistência, agilidade, 
ritmo, força, velocidade, coordenação). 
- Potenciar a criatividade. 
-Promover o desenvolvimento socioafetivo. 
- Gerir o espaço e o tempo. 
- Promover a felicidade. 

- Exercícios de Aquecimento 
- Execução de Ritmos variados e 
grafismos. 
- Quebra-cabeça - técnica de encaixe 
corporal através de poses. 
- Dança da memória. 
- Montagem coreográfica. 

-Consciência e Domínio do Corpo.  
-Bem-estar, Saúde e Ambiente. 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia. 
- Informação e Comunicação. 
- Pensamento Critico e Pensamento 
Criativo. 
- Raciocínio e Resolução de Problemas. 
- Sensibilidade Estética e Artística.  

R
YS

 –
 B

at
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/ 
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 - Desenvolver a independência dos membros corporais 
e promover o controlo dos membros para uma correta 
execução prática da disciplina. 
-Promover a atenção/concentração e a memorização. 
- Promover a eficácia e a eficiência na execução das 
tarefas. 
- Adquirir conhecimentos gerais acerca das boas 
práticas de percussão/bateria, desenvolvendo os 
conteúdos teórico-práticos. 
- Alargar o conhecimento multicultural patente nas 
influências das bases rítmicas. 

- Introdução à prática e à teoria sobre 
o instrumento de percussão (bombo 
de marcha, caixa de marcha, pratos) / 
Bateria (três timbalões, tarola, pratos 
e bombo de pé). 
- Exercícios de coordenação motora, 
memorização, dinâmica e intensidade 
rítmica. 
- Exercícios base e variações de 
compassos rítmicos. 
- Interpretação e composição de 
temas musicais com o foco na 
exploração rítmica. 

-Saber Científico e Tecnológico. 
-Sensibilidade Estética e Artística. 
- Consciência e Domínio do Corpo. 
- Raciocínio e Resolução de Problemas. 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia. 
-Pensamento Crítico e Pensamento Criativo. 
-Informação e Comunicação. 
-Linguagens e Textos. 
- Relacionamento Interpessoal. 

R
YS

 –
G

u
it

ar
ra

 

-Promover aprendizagens globais, integradoras e 
cooperativas através da música em conjunto, 
independentemente do nível de habilidade de cada 
um. 
- Reconhecer, respeitar e valorizar as intencionalidades 
das diferentes manifestações culturais e artísticas. 
- Desenvolver as competências técnicas que permitam 
a execução instrumental. 
- Desenvolver a criatividade através da improvisação. 
- Conhecer e ser capaz de usar a notação musical. 

-Realização de exercícios técnicos. 
-Prática de acordes e escalas. 
-Aprender e acompanhar vários 
temas em estilos diferentes. 
-Leitura e escrita de tablatura e cifra. 
-Audição crítica e compreensão da 
estrutura musical. 
-Improvisação na escala pentatónica 
(de cinco sons) e na escala maior. 

-Consciência e Domínio do Corpo. 
- Saber Científico e Tecnológico. 
-Pensamento Crítico e Pensamento Criativo. 
-Sensibilidade Estética e Artística. 
- Linguagens e Textos. 
-Desenvolvimento Pessoal e Autonomia. 
- Consciência e Domínio do Corpo. 
- Raciocínio e Resolução de Problemas. 

En
se

m
b

le
 “

Se
r 

M
ed
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- Promover a atenção e a concentração. 
- Promover o controlo dos membros para uma correta 
execução prática da disciplina. 
-Desenvolver a independência dos membros corporais. 
- Desenvolver a eficácia e eficiência na execução das 
tarefas. 
- Alargar o conhecimento multicultural patente nas 
influências das bases rítmicas. 

- Exercícios de coordenação motora 
(exploração dos sons do próprio 
corpo). 
- Exercícios de memorização, 
dinâmica e intensidade rítmica. 
- Interpretação e composição de 
temas musicais com o foco na 
exploração rítmica corporal e canto 
(referência: Barbatuques). 

-Consciência e Domínio do Corpo.  
-Raciocínio e Resolução de Problemas.  
-Desenvolvimento Pessoal e Autonomia.  
-Sensibilidade Estética e Artística. 
-Pensamento Crítico e Pensamento Criativo. 
-Linguagens e Textos. 
-Relacionamento Interpessoal. 
 

Tabela 9 - Rumo ao Sucesso - Projetos 

De uma forma global, mantiveram-se as seguintes modalidades de intervenção: a) individual ou em 

contexto de pequeno grupo, b) em contexto de grupo-turma (associado a dinâmicas de coadjuvação), e c) 

mista (individual/pequeno grupo e coadjuvação/grupo-turma). 

Ao longo do ano letivo 2019/2020, registaram-se 186 solicitações de intervenção por uma ou mais 

valências do PRS, através de: i) identificação do Conselho de Turma à Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Escola Inclusiva (EMAEI); ii) manifestação de interesse por parte de alunos e ou das suas famílias – 

denominando estes como voluntários; e iii) desenvolvimento de ações de coadjuvação. Verificou-se a 

frequência de 144 alunos (70 do Ensino Básico, 56 dos Cursos Científico-Humanísticos e 18 de Cursos de 

Educação e Formação Profissional), o que correspondeu a 77,4% das solicitações. Contabilizaram-se 42 

situações em que os alunos não frequentaram nenhuma valência do Projeto. Ressalva-se que 34 dessas 

situações (81%) corresponderam a alunos encaminhados a 14 de fevereiro de 2020 para as Salas de Treino 

e Métodos de Estudo (STEM – fase NIAF) e que, apesar de terem sido realizados os respetivos 

agendamentos, não deram início à intervenção por motivos de cessação de funções da psicóloga do PRS em 

28 de fevereiro de 2020.  
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Considerando a atual conjuntura de pandemia COVID-19, que implicou a suspensão das atividades letivas e 

não letivas presenciais, as atividades presenciais do PRS cessaram antecipadamente a 13 de março de 2020, 

assim como ficou adiada a substituição imediata da técnica de psicologia do Projeto. Com a prorrogação da 

suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais até à conclusão do ano letivo, o PRS deu 

continuidade ao trabalho desenvolvido na modalidade de Ensino e Aprendizagem@ Distância durante o 3º 

período. Ao longo deste período, o PRS continuou a privilegiar um equilíbrio articulado com a dinâmica da 

Escola, adotando a plataforma utilizada pela mesma, os horários propostos e o tempo de realização 

previsto para as sessões. Durante este período letivo, a intervenção nas diversas valências centrou a sua 

ação em sessões essencialmente síncronas, tendo sido também realizadas sessões assíncronas, através do 

envio de atividades de caráter mais lúdico, de entre as quais se podem referir, como exemplos, jogos de 

quizizz e de programação online. Ressalva-se que apenas não se realizou intervenção na valência de 

psicologia, por se entender não estarem reunidas as condições necessárias à contratação do respetivo 

técnico, atendendo à necessidade de um entrosamento e adaptação, assim como pela natureza da própria 

intervenção, que carece de uma interação mais direta e presencial com os alunos. 

Segue um quadro que ilustra os dados estatísticos dos alunos intervencionados ao longo do ano letivo, de 

acordo com a modalidade de intervenção e o número de valências frequentadas.  

Tabela 10 - Rumo ao Sucesso – Modalidades/n.º de alunos 

Na modalidade de intervenção individual e em pequeno grupo, registou-se a frequência de 86 alunos, mais 

8 alunos que usufruíram de intervenção na modalidade mista. Em coadjuvação, foram acompanhados 50 

alunos, divididos pelas valências de: i) Oficina de Escrita Criativa e Artes Expressivas (em articulação com 

Oferta Complementar do 7ºA, durante o 1º período), ii) Clube de Competências Digitais (nas áreas de 

Arquitetura de Computadores do 1º GPSI e Aplicações Informáticas do 12ºA, durante os 1º e 2º períodos), e 

iii) arte marcial Karaté (dinamizado de forma articulada com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

do 7ºE, durante o 2º período).  

No que diz respeito ao número de valências frequentadas, constata-se que 74% dos alunos usufruíram de 

intervenção por uma das valências, 14% frequentaram duas valências e 12% frequentaram três ou mais 

valências.  

Em seguida, descreve-se a distribuição dos alunos intervencionados por cada uma das valências do PRS, 

assim como a respetiva taxa de assiduidade, tendo em conta os dados remetidos ao longo do ano à EMAEI 

e aos Conselhos de Turma (CT): 

MODALIDADE DE INTERVENÇÃO TOTAL 1 VALÊNCIA 2 VALÊNCIAS 
3 OU MAIS 

VALÊNCIAS 

Individual/Pequeno Grupo 86 55 15 16 

Coadjuvação/Grupo-Turma 50 50 0 0 

Mista (Individual/Pequeno Grupo e 
Coadjuvação/Grupo-Turma) 

8 1 5 2 

Total 144 106 20 18 
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VALÊNCIA 

N.º DE ALUNOS COM 

FREQUÊNCIA DURANTE 

O ANO LETIVO 

2019/2020 

TAXA DE 

ASSIDUIDADE* 
ATIVIDADES REALIZADAS 

Psicologia 43 

36 
EMAEI 

85,1% 

- Intervenção psicológica individual 
- Acompanhamento psicológico individual/pequeno 
grupo, no âmbito das STEM – fase NIAF 
- Capacitação parental 

7 VOL. 

Terapia da Fala 19 

19 
EMAEI 

 
85,3% 

- Intervenção individualizada em Terapia da Fala (TF) 
- Intervenção em TF na modalidade de pequeno 
grupo 
- Capacitação parental 

0 VOL. 

Karaté 9 

3 EMAEI - RP – 76,9% 
- E@D – 
58,8% 

- Intervenção direta com alunos 
- Intervenção com alunos, em pequeno grupo, em 
regime de coadjuvação, de forma articulada com a 
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (7ºE)  

3 VOL. 

3 COADJ. 

Mais Capacidade 
(Xadrez e Jogos 
Matemáticos) 

13 
7 EMAEI - RP – 75,8% 

- E@D – 
45,6% 

- Intervenção direta com alunos 
 

6 VOL. 

Competências Digitais 58 

8 EMAEI 
- RP – 89,1% 
- E@D – 
67,5% 

- Intervenção direta com alunos 
- Intervenção com alunos, em contexto de pequenos 
grupos e em regime de coadjuvação, nas áreas de 
Arquitetura de Computadores (1º GPSI) e Aplicações 
Informáticas (12ºA) 

18 VOL. 

32 
COADJ. 

Escrita Criativa e Artes 
Expressivas (Teatro) 

36 

4 EMAEI 

- RP – 89,8% 
- E@D – 50% 

- Intervenção direta com alunos, em contexto de 
pequeno grupo. 
 

14 VOL. 

18 
COADJ. 

Dança Criativa 8 
2 EMAEI - RP – 79,1% 

- E@D – 
89,6% 

- Intervenção direta com alunos, em contexto de 
pequeno grupo 

 6 VOL. 

Ensemble "Ser Medina" 12 

0 EMAEI 
- RP – 98,1% 
- E@D – 44% 
 

- Intervenção direta com alunos, em contexto de 
pequeno grupo 
- Articulação com as restantes valências na área da 
música, para a construção de sinergias entre voz e 
instrumentos 

12 VOL. 

Oficina de Percussão/ 
RYS - Bateria 

10 

2 EMAEI Percussão 
- RP – 100% 
- E@D – 
28,6% 
Bateria 
- RP – 89,7% 
- E@D – 
94,7% 

- Intervenção direta com alunos, em contexto de 
pequeno grupo 

 

8 VOL. 

RYS - Guitarra 4 
0 EMAEI - RP – 95% 

- E@D – 
100% 

- Intervenção direta com alunos, em contexto de 
pequeno grupo 

 4 VOL. 

Tabela 11 - Rumo ao Sucesso – Taxa de assiduidade 

OBS: Dadas as especificidades da modalidade E@D, optou-se por apresentar os valores relativos à taxa de assiduidade, 
especificando as modalidades de RP (Regime Presencial) e E@D (Ensino à Distância), excetuando as valências de Psicologia e 
Terapia da Fala. 

 

De uma forma geral, os alunos intervencionados foram assíduos durante as sessões desenvolvidas na 

modalidade de regime presencial. Registaram-se apenas alguns casos pontuais de dificuldades no 

cumprimento da assiduidade, para os quais foram sempre diligenciadas medidas para compreender os 
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motivos da baixa assiduidade de forma a prevenir o abandono, nomeadamente o contacto regular com o 

Diretor de Turma, o diálogo com o aluno e o seu Encarregado de Educação (EE), e a análise de outras 

opções. 

As valências de Psicologia e Terapia da Fala do subprojecto NIAF mantiveram: a) a articulação com os 

projetos da Escola, a valência de Psicologia nas Salas de Treino e Métodos de Estudo (STEM – fase NIAF) e a 

valência de Terapia da Fala no Escrita e Leitura Orientados para o Sucesso (ELOS); b) a realização de 

reuniões mensais com o SPO, no sentido de concertar e articular o trabalho desenvolvido no âmbito das 

intervenções realizadas e da cooperação nos projetos da Escola; c) a participação em reuniões trimestrais 

da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). 

O subprojeto CMAC organizou uma visita de estudo dirigida a alunos que se encontravam a ser 

intervencionados pelo PRS, agendada para o dia 26 de março, a qual não se realizou por suspensão da 

atividade letiva e não letiva presencial no âmbito das medidas decretadas, dado o quadro pandémico 

COVID-19.  

A modalidade da Educação pela Arte participou, de forma colaborativa, em outras ações dinamizadas pela 

UO, nomeadamente, na dinamização de uma aula de Zumba na Semana Europeia do Desporto. 

A psicóloga do NIAF, em colaboração com o técnico de informática dos CMAC, dinamizou um workshop 

intitulado “O uso positivo das tecnologias”, no âmbito da participação/colaboração com o Projeto "Escola 

para Pais e gestores Educacionais", desenvolvido pelo SPO da Escola de 13 a 16 de janeiro de 2020. 

O Projeto continuou a desenvolver ações que permitiram uma maior integração do mesmo nas diferentes 

dinâmicas promovidas pela Escola, continuando a apostar na sensibilização da comunidade escolar para a 

pertinência deste tipo de ações de educação não formal. 

A inter-relação técnica continuou a revelar-se como fator potenciador da intervenção do PRS. A 

intervenção passou a abranger, quando necessário, diferentes áreas de saberes (formais e informais) que 

se ajustam às orientações expressas no PASEO.  

A personalização das ofertas, tendo em conta os interesses e motivações dos alunos, constitui-se como um 

fator potenciador da intervenção, uma vez que o aluno é o centro da ação, o que, simultaneamente, se 

afigura como um desafio, exigindo aos profissionais um reajustamento constante às expectativas criadas 

pelo aluno.  
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5.8. Ação dos Departamentos Curriculares 

Os Coordenadores dos diferentes departamentos avaliaram, da forma que a seguir se apresenta, a ação dos 

departamentos na consecução da medida 3 do PAE – Diferenciação Pedagógica:  

5.8.1. Departamento de Línguas 

Satisfação e cumprimento das metas da Escola, em todas as disciplinas que integram o departamento. 

5.8.2. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Relativa satisfação, uma vez que consideram que nem sempre os alunos que mais precisam da medida 

estiveram disponíveis para dela beneficiarem. Relativamente ao cumprimento das metas da Escola, 

esclarecem que tal se deveu às condições específicas de avaliação resultantes das contingências resultantes 

da situação pandémica Covid 19. 

5.8.3. Departamento de Expressões 

O Clube de Desporto Escolar teve 11 atividades que decorreram regularmente até ao cancelamento de 

todas as atividades, 4 de nível interno e 7 de nível externo. As 7 de nível externo desenvolveram-se num 

quadro competitivo próprio, da responsabilidade da Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga. 

Estes 7 grupos/equipas, com 178 alunos inscritos, nas modalidades de basquetebol, canoagem, futsal, 

surf/bodyboard, ténis de mesa e voleibol, realizaram os seus treinos e jogos ao sábado, até ao dia 13 de 

março, de acordo com a calendarização competitiva. Necessidades e Efeitos Esperados, identificados pelo 

Clube (entre outros). In PAA 19-20 de Educação Física: Necessidade 1: Reforçar a promoção de atividades 

físicas e desportivas (várias atividades) como meio de melhorar a saúde e hábitos de vida saudável; Efeito 

esperado e conseguido no 2.ºperíodo: Melhoria da saúde e hábitos de vida saudável, melhoria da inclusão 

e igualdade de oportunidades, mais sucesso e cidadania e menos abandono escolar; Necessidade 2: 

Reforçar as expectativas dos alunos que queiram treinar e competir de forma mais regular (basquetebol, 

canoagem, futsal, surf/bodyboard, ténis de mesa e voleibol) e promover atividades físicas e desportivas 

como meio de melhorar a saúde e hábitos de vida saudável; Efeito esperado e conseguido no 2.ºperíodo: 

Reforço da competitividade dos grupos/equipa das modalidades referidas, melhoria da saúde e hábitos de 

vida saudável, melhoria da inclusão e igualdade de oportunidades, mais sucesso e cidadania e menos 

abandono escolar. Tudo isto foi possível até ao cancelamento de todas as atividades (treino e jogos). 

5.8.4. Departamento de Matemática e Ciências experimentais 

Matemática - Foi prestado, na medida do possível, um ensino diferenciado no decorrer das aulas síncronas, 

assíncronas e presenciais. Todos os docentes valorizaram a utilização formativa da avaliação, tendo em 

consideração as evidências das aprendizagens dos alunos e prestando-lhes feedback de qualidade em cada 

tarefa realizada. Durante o terceiro período, e de acordo com o EeA@D, os docentes solicitaram aos alunos 

tarefas de natureza diversificada, promovendo a educação inclusiva e tendo em consideração o Referencial 

de Avaliação da ESHM. Valorizou-se, sobretudo, a componente formativa, a qualidade de participação e de 
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empenho dos alunos, na evidência das aprendizagens realizadas nas sessões síncronas e assíncronas e no 

cumprimento das tarefas solicitadas no âmbito do estudo autónomo. A estratégia da Secção de 

Matemática, passou pela organização do estudo autónomo e o reforço das aprendizagens, tendo os 

docentes disponibilizado materiais de apoio, fichas de trabalho e/ou formativas e guiões das tarefas a 

cumprir, feedback, em tempo real, utilizando para o efeito meios digitais diversificados (plataformas 

Moodle, Escola Virtual, 20 Aula Digital, manual digital e correio eletrónico). Também foram prestados, 

quando oportuno, apoio e esclarecimento das dúvidas/questões suscitadas pelos alunos, nomeadamente, 

sessões semanais de esclarecimento de dúvidas em tempo real através de videoconferência, recorrendo à 

plataforma Zoom. Existiram e foram respeitados os intervalos de tempo necessários à operacionalização 

das diferentes atividades e entre as tarefas, bem como o ritmo de trabalho de cada aluno. Os momentos de 

interação síncrona e assíncrona com os alunos, incidiram na exposição dos conteúdos programáticos e 

esclarecimento de dúvidas, possibilitando-se, deste modo, a exercitação da matéria dada, a correção dos 

exercícios propostos, a organização do estudo autónomo e o reforço da aprendizagem. Os mesmos 

decorreram de forma positiva, na medida em que os alunos foram assíduos, com uma participação 

satisfatória por parte da sua maioria e os que se revelaram mais empenhados e participativos, nos períodos 

transatos, continuaram a manter a mesma postura e a obter desempenhos meritórios em termos de 

aprendizagem. Quanto aos restantes alunos, as fragilidades detetadas ao longo do ano acentuaram-se, pois 

estes alunos necessitam de proximidade/apoio específico que, no ensino à distância, não é possível.  

Biologia e Geologia, Física e Química, Informática - A diferenciação pedagógica ao nível da sala de aula no 

regime de EeA@D assentou fundamentalmente na solicitação aos alunos de tarefas de natureza 

diversificada para chegar a diferentes perfis, promovendo a inclusão, assim como no incitamento à 

participação ativa de todos, através de interpelações constantes e de pedidos de trabalhos em grupo, com 

posterior apresentação/defesa. Por outro lado, houve o cuidado de proporcionar aos alunos alguma 

autonomia na definição das tarefas a realizar, potenciando que estas lhes fossem o mais familiares possível 

e devidamente contextualizadas nas suas experiências de vida.  

Para a exploração das atividades práticas/laboratoriais, apostou-se em recursos multimédia e no 

fornecimento de dados realistas para serem trabalhados, tentando aproximar as tarefas solicitadas à 

metodologia de trabalho adotada no ensino presencial. 

5.9. Ação dos Conselhos de Turma 

Os conselhos de turma operacionalizaram as medidas, seguindo as orientações emanadas pelos diferentes 

órgãos e estruturas, conforme apresentado nos Planos de Atividades das Turmas, com as adaptações 

decorrentes da situação pandémica. 
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5.10. Recursos atribuídos à Escola, com vista à operacionalização do Plano de Ação 
Estratégica 

Importa referir neste ponto que a Escola concorreu, com o seu Plano de Ação Estratégica, à apresentação 

de planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, no âmbito do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), e foi selecionada, tendo-nos sido atribuído um recurso humano que, 

por opção da Escola, se traduzirá na contratação de dois técnicos, com 18 horas semanais cada. As áreas 

definidas foram a deterapia da fala e a de ação social. 

 

6. Ensino e Aprendizagem à Distância 

O Plano de EeA@D da ESHM prevê o uso da plataforma Zoom para videoconferência, nas aulas síncronas e 

da plataforma Moodle para recolha, armazenamento e gestão de dados, sendo a comunicação com os 

alunos complementada com recurso ao email. A avaliação das aprendizagens deve ser feita através das 

rubricas que constam do Referencial de Avaliação da ESHM.  

A monitorização da operacionalização deste plano realizada em maio, pelo Observatório de Qualidade da 

Escola (OQE), através de questionário Google Docs a todos os professores, alunos e encarregados de 

educação, com as seguintes percentagens de resposta: 91% dos docentes, 41% dos alunos e 39% dos pais,  

Aspetos a positivos: 

1. dimensão material (utilização de ferramentas tecnológicas) – 55% dos professores estão satisfeitos 

e 42% muito satisfeitos com o desenho do modelo de ensino à distância definido pela escola:  

a. Elaboração, pela direção da escola, da mancha horária de trabalho com os alunos – 42% 

dos professores satisfeitos e 58% muito satisfeitos. 

b. rentabilização do software Moodle, como ambiente virtual de apoio à aprendizagem; 

definição, pela direção da escola, do dispositivo a utilizar para a comunicação síncrona – 

plataforma Zoom, para vídeo conferência (foi elaborado um tutorial e identificada uma 

equipa de apoio para questões informáticas emergentes) – 42% dos professores revelam-se 

satisfeitos e 59% muito satisfeitos com o apoio prestado;  

2. dimensão avaliativa (inclui o feedback recursivo entre professor e estudante ou entre pares, a 

avaliação formativa e avaliação analítica da aprendizagem). A tarefa de aprendizagem/avaliação 

privilegiada pelos docentes é a realização de exercícios individuais de treino de competências, 

seguida de trabalhos individuais de pesquisa (respostas coincidentes em alunos e professores); os 

encarregados de educação revelam-se satisfeitos (70%) e muito satisfeitos (21%) com as tarefas 

referidas. Os docentes afirmam (98%) estar a utilizar as rubricas de avaliação que constam do 

Referencial de Avaliação da ESHM e 82% dos docentes dizem que estão a dar feedback aos alunos 

em todas as situações (18% em mais de 50% das situações). No entanto, há ainda margem de 
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melhoria, neste aspeto, uma vez que, apesar de 66% dos professores se revelar satisfeito e 25% 

muito satisfeito com a forma como está a ser desenvolvida a avaliação das aprendizagens e de 74% 

dos EE estarem satisfeitos (13% muito satisfeitos e 10% pouco satisfeitos), quando se pergunta aos 

alunos se é clara para eles a forma como estão a ser avaliados, 23% diz sim em todas as disciplinas, 

38% em mais de 50% das disciplinas, 22% em menos de 22% das disciplinas e 17% não.  

 

Aspetos a melhorar: 

1. dimensão epistémica (o aprendente deve ser autor e produtor de conhecimentos) – as aulas 

síncronas foram utilizadas para: em primeiro lugar, exposição de conteúdos pelo professor e 

esclarecimentos de dúvidas dos alunos suscitadas pela realização de tarefas; em segundo lugar, 

para orientação educativa dos alunos para as tarefas e realização de atividades individuais pelos 

alunos, com apoio do professor. 

2. dimensão social (apelo à inteligência colaborativa e coletiva e à aprendizagem entre pares) – os EE 

sugerem a diminuição da exposição nas aulas e o aumento da interação, assim como uma maior 

articulação entre os docentes; a distribuição das respostas dos professores relativamente à 

articulação entre os docentes do conselho de turma é a seguinte: Não 22%, -50% 33%, +50% 24%, 

em todos os CT 23%. 

 

Confrontando as respostas dos diferentes respondentes, a monitorização realizada permite destacar:  

Vantagens da plataforma Zoom identificadas:  

i. existência de senha da aula e inibição do acesso de participantes que não tenham sido convidados,   

ii. existência de sala de espera, para que o acesso à aula seja feito após autorização do docente, 

iii. compartilhamento de tela sob autorização do docente, 

iv. possibilidade de organização de grupos de trabalho, que são combinados com sessões de partilha em 

grande grupo.  

Vantagens da plataforma Moodle identificadas:  

i. segurança: 

a. controle pela escola, com instalação no servidor da mesma, 

b. possibilidade de atribuição de diferentes papéis aos utilizadores, 

c. existência de login e de password, para acesso exclusivo aos alunos inscritos na disciplina, 

ii. versatilidade e flexibilidade. 

Sugestões apresentadas: 

i. Solicitação de menos tarefas; 

ii. Mais interação nas aulas / menos exposição; 

iii. Mais articulação entre os docentes; 
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iv. Solicitação de trabalhos mais simples; 

v. Alteração da avaliação; 

vi. Utilização de e-mail institucional de aluno. 

Como proposta de melhoria para eventual recurso a AeE@D, no ano letivo 2020-21, conclui-se acerca da 

necessidade de potenciar práticas pedagógico-didáticas ativas e construtivistas, nomeadamente: 

1. Rentabilização das potencialidades das plataformas, nomeadamente da plataforma Moodle, com as 

funcionalidades já existentes.  

2. Rentabilização das potencialidades inseridas na plataforma Moodle, e com a recente inclusão de 

ferramentas que a formação referida em 1. deram a conhecer: 

a. módulo H5P, para criação de recursos interativos; 

b. módulo para a criação e desenvolvimento de portefólios digitais. 

3. Atualização do Referencial de Avaliação da ESHM ao funcionamento misto da Escola em ensino 

presencial e ensino à distância.   

É importante tornar a aprendizagem mais colaborativa, construindo situações de trabalho que apelem à 

construção conjunta de aprendizagens e de (auto)regulação das mesmas, através de criação de 

conhecimentos e de saberes comuns que fomentem a produção e participação coletiva em fóruns, wikis e 

padlets, entre outros, surgindo a Biblioteca Escolar como núcleo organizador da Escola. Para isso, será 

importante que a interação em comunicação síncrona se faça em pequenos grupos, para promover a 

apresentação e discussão de trabalhos e a produção de “artefactos digitais” (Mendes et al, 2018: 14), assim 

como a avaliação e o feedback.  

Em jeito de conclusão, o gráfico a seguir apresentado apresenta áreas possíveis de desenvolvimento: 

 

(fonte: Amante, L. e Oliveira, I. , 2019: 9). 
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Significa o mesmo que, equacionando os processos de ensino-aprendizagem-avaliação digital implicados no 

desenho das e-atividades, importa: 

1. consciencializar que a avaliação:  

i) tem uma natureza formativa (avaliar para as aprendizagens) e sumativa (avaliar as 

aprendizagens);  

ii) tem como principal propósito contribuir para que todos os alunos aprendam mais e melhor num 

processo participado e dialógico;  

iii) é um processo de regulação e autorregulação que integra os conhecimentos, as capacidades e 

as atitudes. 

2. desenhar e-atividades que assegurem o respeito por cinco grandes princípios do ato pedagógico:  

i) adequação ética (garantir a equidade e a inclusão, criando diferentes contextos de 

aprendizagem, procurando diversificar para incluir, e assegurar a distribuição de feedback de 

qualidade a todos os alunos);  

ii) rigor (assegurar processos de recolha de informação formais e informais em diferentes tempos e 

contextos de aprendizagem, respeitando os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, 

orientados por critérios de avaliação);  

iii) utilidade (produzir resultados alinhados com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) e com as Aprendizagens Essenciais (AE), promotores de (auto)regulação das 

aprendizagens, através do feedback fornecido pelo professor);  

iv) exequibilidade e transparência (selecionar o que se vai avaliar, em que tempos e espaços, com a 

plena consciência de que se trata de uma amostra dos desempenhos dos alunos);  

v) diversificação dos processos de recolha de informação (rubricas, portefólio, questionamento 

oral, questionário escrito,…);  

vi) participação (dar voz aos diferentes intervenientes na discussão de representações sobre o 

caminho de aprendizagem realizado pelo aluno, quer através do confronto com os critérios de 

avaliação da Escola (natureza criterial da avaliação), quer através da análise da distância entre o 

ponto de partida e o ponto de chegada do aluno (natureza ipsativa da avaliação). 
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7. Critérios de Conformidade EQAVET 

7.1. Conclusão da formação no tempo previsto/empregabilidade/satisfação  

A ESHM definiu objetivos gerais, específicos e estratégicos para a qualidade da oferta de educação e 

formação profissional (EFP), cuja explicação consta do Documento Base EQAVET: 

 
Para cada um dos objetivos estratégicos, foram definidos indicadores e metas, a saber: 
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O desenvolvimento do processo de alinhamento com os critérios de qualidade segue o exarado no Plano de 

Ação EQAVET e no Cronograma EQAVET, documentos que se inscrevem nos propósitos (Visão e Missão) da 

ESHM. 

De acordo com o previsto no Manual de Procedimentos e de Gestão Documental da Qualidade, elaborado 

pela Escola e tendo em vista a garantia da qualidade no âmbito do quadro EQAVET, assumiu a mesma que 

“não há sistema de gestão da qualidade sem controlo da informação” (Cardoso e Luz, 2005:53) e no 

pressuposto de que a melhoria dos processos depende da forma como os mesmos são executados 

(eficácia) e da forma como são geridos (eficiência), a ESHM perspetiva três passos para a obtenção de um 

desempenho melhorado, na lógica da gestão da informação: 

 Identificação dos processos de gestão mais importantes; 

 Definição dos circuitos dos processos; 

 Identificação de oportunidades de melhoria. 

A implementação destes procedimentos visa: 

 Eliminar a burocracia; 

 Dar prioridade aos alunos; 

 Capacitar os agentes educativos; 

 Melhorar a qualidade e diminuir os custos. 

O respeito pelas normas e procedimentos implementados conduzirá a uma melhoria da eficácia das ações, 

resultando no aumento da satisfação de todos os nossos stakeholders, internos e externos. 

A direção da Escola é a responsável pelas quatro fases do processo, sendo coadjuvada pelos diferentes 

stakeholders, internos e externos, cujas responsabilidades, momentos de participação e grau de 

envolvimento se explicitaram do Documento Base EQAVET. A direção conta com o apoio da Equipa 

EQAVET, da empresa de consultoria contratualizada e das lideranças intermédias, da forma a garantir a 

melhoria da gestão da oferta da EFP (Educação e Formação Profissional) na Escola. 

Este processo concedeu à Escola, em 2019-20, o selo de garantia de qualidade EQAVET por três anos.  

Como se vê no Relatório final de Verificação, a Escola foi avaliada em 6 critérios: Planeamento, 

Implementação, Avaliação, Revisão, Diálogo Institucional e Aplicação do Ciclo de Garantia e de Melhoria da 

Qualidade. Cada um poderia ser avaliado numa escala de 3 níveis: alinhamento 1-iniciado, 2-avançado e 3-

consolidado. A Escola foi considerada como tendo um alinhamento consolidado no critério Implementação 

e avançado nos restantes.  

Está a ESHM obrigada a elaborar o seu Plano de Melhoria e o seu Relatório Anual de Progresso. 

Trimestralmente, serão elaborados relatórios intermédios, que integrarão os relatórios do OQE. 
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8. Resultados  

8.1. Avaliação Interna 

8.1.1. Ensino Básico 

A análise das taxas de transição por ano de escolaridade permitem-nos, de acordo com os dados fornecidos 

pela plataforma MISI, chegar a conclusões sobre as condições anómalas em que se desenvolveu o ano 

letivo 2019/2020, devido às condições pandémicas. 

 

No Ensino Básico, foi de 100% a taxa de transição (a meta da Escola é de 93,8%): 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

7.º 97,5% 96,6% 98,2% 94,6% 97,8% 97,7% 97,5% 97% 100% 

8.º 88,9% 95,6% 88,1% 96,2% 91,4% 88,4% 92,5% 97% 100% 

9.º 96,4% 91,7% 87,9% 98,3% 95,1% 92,4% 90,3% 93% 100% 

3.ºCEB 94,1% 94,8% 91,5% 96,4% 94,6% 92,5 93,1% 96% 99% 

Tabela 12 - Evolução das taxas de transição no 3.ºCEB 

 

Esta situação ultrapassou em muito o panorama nacional: 

 

Tabela 13 - Dados MISI – taxa de sucesso no EB 

 

A qualidade do sucesso, por ciclo, calculada com base na informação disponibilizada no programa 

informático InovarAlunos, permite constatar que foi superada a meta estabelecida de 50%: 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

46% 49,6% 48,1% 60% 58,3% 58% 54% 61% 71% 

Tabela 14 - Evolução do sucesso de qualidade no 3.ºCEB 

 

 

 

 

 

Tabela 15 - Sucesso de qualidade no 3.ºCEB 

 

Também as taxas de aprovação em todas as disciplinas superaram em muito as metas da Escola: 

 

 

 

 

 

Tabela 16 - Aprovação em todas as disciplinas no 3.ºCEB 

Taxa de Sucesso de 
Qualidade 

METAS  
VALOR 

ATINGIDO 

Ensino Básico 50% 63% 

7º ano 50% 81% 

8º ano 50% 71% 

9º ano 50% 71% 

Aprovação em todas as disciplinas META 
VALOR ATINGIDO em 

2018/19 

Ensino Básico 65% 82% 

7º ano - 85% 

8º ano - 83% 

9º ano - 78% 
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8.1.2. Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos 

No Ensino Secundário, Cursos Científico-Humanísticos, foi também superada a meta de 85,1%, estipulada 

para a taxa de transição, uma vez que a escola atingiu 97,4%. Apenas no 11.º ano a taxa de transição foi de 

100%:  

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

10.º 96,2% 89,9% 87,8% 90,9% 89,4% 91,6% 96,6% 94% 98,5% 

11.º 94% 96,7% 90,8% 96,8% 92,4% 97,38% 91,8% 97% 100% 

12.º 70,4% 71,6% 70% 70,3% 76,4% 76,06% 89,6% 91% 92,2% 

Ensino Secundário 87,2% 85,9% 82,7% 86,4% 86,8% 88,8% 92,5% 92% 96,9% 

Tabela 17 - Evolução das taxas de transição no Ensino Secundário 

 

Do confronto com a situação nacional, resulta o seguinte quadro: 

 

 

Tabela 18 - Dados MISI – taxa de sucesso no ES – Cursos Científico-Humanísticos 

 

Superada foi também a meta da Escola (de 45%) do sucesso de qualidade e de aprovação em todas as 

disciplinas 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

52,9% 55,9% 60% 58,4% 56% 59% 53% 60% 66% 

Tabela 19 - Evolução do sucesso de qualidade no Ensino Secundário 

 

 

 

 

 

Tabela 20 - Sucesso de qualidade no Ensino Secundário 

 

As taxas de aprovação em todas as disciplinas foram as seguintes, muito acima das metas estabelecidas: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 21 - Aprovação em todas as disciplinas no Ensino Secundário 

 

  

Taxa de Sucesso de 
Qualidade 

METAS  
VALOR 

ATINGIDO 

Ensino Secundário 45% 66% 

10º ano 40% 61% 

11º ano 45% 63% 

12º ano 50% 81% 

Aprovação em todas as 
disciplinas 

METAS 
2017/18 

VALOR ATINGIDO em 2018/19 

Ensino Secundário 70% 89% 

10º ano - 82% 

11º ano - 88% 

12º ano - 97% 



   

AAE/ESHM/00  Página 47 de 77 

Em síntese, apenas nos 10.ºs e 12.ºs anos houve repetências, de 1.54% e 7.77%, respetivamente. 

A percentagem de alunos com “zero negativas” foi de 82,1% no 3.º CEB, e de 84,7%, a percentagem de 

alunos nessas condições no Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos:  

 
Tabela 22 - Taxa de repetência 

 

8.1.3. Ensino Secundário – Educação e Formação Profissional  

Na Educação e Formação Profissional (EFP), a taxa de sucesso da Escola superou também a nacional: 

 

 
Tabela 23 - Dados MISI – taxa de sucesso no ES – Cursos de Educação e Formação Profissional 

 

Na EFP, cinco alunos ficaram com módulos em atraso no ano letivo 2019-2020, distribuídos do seguinte 

modo: 

Turma/Ano Alunos Módulos 

1.ºTGPSI 1 2 

2.ºTT 
1 3 

1 4 

3.ºTAS 
1 1 

1 4 

Tabela 24 - Módulos em atraso na EFP 

 

Nos Cursos de EFP, as taxas de transição por ano de escolaridade foram também superiores à meta definida 

de 90%, mas estiveram em linha com os resultados dos anos transatos: 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

1.º 97,1% 100% 100% 98,5% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.º 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.º 97,2% 98% 98,9% 100% 96,8% 94,2% 100% 91% 97,8% 

Ensino Profissional 97,4% 99,5% 99,5% 99,4% 99% 98,5% 100% 97% 99,3% 

Tabela 25 - Evolução das taxas de transição no ensino profissional 

 

Uma análise longitudinal dos resultados internos da Escola, permite constatar o percurso dos alunos que 

têm frequentado a ESHM, mostrando um histórico de melhoria de resultados ao longo de cada ciclo. 
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No 3.º CEB: 

 

In
íc

io
 d

o
 c

ic
lo

 

2011-12 2012-13 2013-14 

Fi
n

al
 d

o
 c

ic
lo

 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

97,5% 95,6% 87,9% 

2012-13 2013-14 2014-15 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

96,6% 88,1% 98,3% 

2013-14 2014-15 2015-16 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

98,2% 96,2% 95,7% 

2014-15 2015-16 2016-17 

7.º ano 8.º ano 9.ºano 

94,6% 91,5% 92,4% 

2015-16 2016-17 2017-18 

7.ºano 8.ºano 9.ºano 

97,8% 88,4% 90,3% 

2016-17 2017-18 2018-19 

7.ºano 8.ºano 9.ºano 

97,7% 92,5% 93% 

2017-18 2018-19 2019-20 

7.ºano 8.ºano 9.ºano 

97,5% 97% 100% 

2018-19 2019-20  

7.º ano 8.º ano  

97% 100%  

2019-20   

7.º ano   

100%   
Tabela 26 - Análise longitudinal dos resultados dos alunos do 3.º CEB 

No Ensino Secundário Científico-Humanístico, foram os seguintes os resultados, desde 2014-15, ano em 

que o 1.º grupo, monitorizado no Ensino Básico entre 2011-12, 2012-13 e 2013-14, iniciou o seu percurso: 

In
íc

io
 d

o
 c

ic
lo

 

2014-15 2015-16 2016-17 

Fi
n

al
 d

o
 c

ic
lo

 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

90,9% 92,4% 76,1% 

2015-16 2016-17 2017-18 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

89,4% 97,4% 89,6% 

2016-17 2017-18 2018-19 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

91,7% 91,8% 91% 

2017-18 2018-19 2019-20 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

96,6% 97% 92,2% 

2018-19 2019-20  

10.º ano 11.º ano  

94% 100%  

2019-20   

10.º ano   

98,5%   
Tabela 27 - Análise longitudinal dos resultados dos alunos do Ensino Secundário Científico-Humanístico 
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Nas mesmas datas, foram os seguintes os resultados dos alunos do Ensino Secundário dos Cursos de EFP: 

In
íc

io
 d

o
 c

ic
lo

 

2014-15 2015-16 2016-17 

Fi
n

al
 d

o
 c

ic
lo

 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

98,5% 100% 94,2% 

2015-16 2016-17 2017-18 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

100% 100% 100% 

2016-17 2017-18 2018-19 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

100% 100% 91% 

2017-18 2018-19 2019-20 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

100% 100% 97,8% 

2018-19 2019-20  

1.º ano 2.º ano  

100% 100%  

2019-20   

1.º ano   

100%   
Tabela 28 - Análise longitudinal dos resultados dos alunos do Ensino Secundário dos Cursos de EFP 

 

8.2. Avaliação externa 

8.2.1. Ensino Secundário 

Numa análise global dos resultados dos Exames Nacionais 2019/20 – 1.ª fase, constatamos que todas as 

disciplinas tiveram média de exame positiva. Notamos ainda que apenas em Biologia e Geologia (BG) e 

Filosofia a média da Escola foi inferior à nacional: 

 

Tabela 29 - Resultados exames nacionais 1.ª fase 
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Os gráficos permitem-nos perceber que as médias obtidas pelos alunos da ESHM foram globalmente 

superiores às médias nacionais, em todo o Ensino Secundário: 

 
Gráfico 8 - Médias nacionais e na ESHM no Ensino Secundário 

Em 8 das 10 disciplinas do 11.º ano: 

 
Gráfico 9 - Médias nacionais e na ESHM nas disciplinas de 11.º ano 

E em todas as disciplinas do 12.º ano: 

 

Gráfico 10 - Médias nacionais e na ESHM nas disciplinas de 12.º ano 



   

AAE/ESHM/00  Página 51 de 77 

Apercebemo-nos ainda de que a percentagem de positivas na Escola foi de 50% em MACS e variou entre 71 

e 100% em todas as outras disciplinas: 

 
Gráfico 11 - Percentagem de positivas na ESHM 

 

E que, na quase totalidade das disciplinas, os valores da Classificação Interna de Frequência (CIF) estiveram 

alinhados com as Classificações em Exame (CE), sendo que os alunos tiveram, em 8 das 14 disciplinas, 

melhores resultados no Exame Nacional do que na avaliação interna, sendo que as diferenças CIF-CE 

apenas foram superiores a 4 valores em Filosofia (menos de 1 valor e três décimas em todas as restantes): 

 
Gráfico 12 - Diferença CIF-CE na ESHM 

Em síntese, se é verdade que, em 11 das 13 disciplinas analisadas se registou uma evolução entre os 

resultados de 2019 e os de 2020 (as exceções são GDA e MACS), também o é que, na ESHM, essa evolução 

foi superior à nacional em 7 das 11 disciplinas: 

 

 
Gráfico 13 - Evolução das médias nacionais e de Escola na avaliação externa do Ensino Secundário 
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Uma análise por disciplina/turma interessará certamente aos grupos disciplinares e conselhos de turma do 

11.º ano: 

 

Tabela 30 - Resultados exames nacionais 1.ª fase – analise por disciplina/turma 11.º ano 

Análise por turma/disciplina – disciplinas do 11.º ano: 

 
Tabela 31 - Resultados exames nacionais 1.ª fase – analise por turma/disciplina 11.º ano 
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E do 12.º ano - análise por disciplina/turma: 

 

Tabela 32 - Resultados exames nacionais 1.ª fase – analise por disciplina/turma 12.º ano 

 

Análise por turma/disciplina – disciplinas do 12.º ano: 

 
Tabela 33 - Resultados exames nacionais 1.ª fase – analise por turma/disciplina 12.º ano 

 

Em suma, os dados da avaliação externa do Ensino Secundário (relembra-se que não houve avaliação 

externa no Ensino Básico) confirmam a qualidade do trabalho desenvolvido pela ESHM ao longo do ciclo 

formativo e no ano letivo de 2019-20, nomeadamente a capacidade que teve de se adaptar à situação de 

confinamento decorrente da situação pandémica, continuando a assegurar a todos os alunos as 

aprendizagens e as competências exigidas, na senda do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

 



   

AAE/ESHM/00  Página 54 de 77 

8.3. Abandono e desistência 

No 3.º período, um aluno foi excluído por faltas e sete alunos anularam a matrícula, o que faz com que a 

Escola não tenha cumprido a meta de desistência aos 18 anos, que se situou, no ano letivo 2019-2020, em 

16,3%. Dos 14 aos 17 anos, a meta da Escola continua a ser cumprida:  

 
Tabela 34 - Abandono e desistência 

 

8.4. Ingresso no Ensino Superior 

Continua a registar-se uma elevada percentagem de alunos colocados no Ensino Superior (84%). De 

salientar que 73% dos alunos entraram nas suas 1.ª ou 2.ª Opções (46% dos alunos entraram na sua 

primeira opção, e 27% na segunda). 

Dos 443 alunos inscritos para realizarem Exame Nacional no final do ano letivo 2019/2020, 265 

tencionavam candidatar-se ao Ensino Superior, tendo 219 formalizado a sua candidatura. Destes, 184 (84%) 

foram colocados num curso superior na 1.ª fase de acesso, o que evidencia uma subida relativamente ao 

ano letivo transato: 

 
Gráfico 14 - Acesso ao ensino superior 2020 

 

46% dos alunos colocados (85) foram-no na sua 1.ª opção, 27% na 2.ª e 10% na 3.ª: 

 
Gráfico 15 - Acesso ao ensino superior 2020 – colocação por opção 

A Universidade do Minho voltou a liderar, em 2020, as colocações de candidatura ao Ensino Superior, 

seguindo-se a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e o Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, ocupando a segunda, a terceira e a quarta posições, respetivamente. A Universidade de 
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Coimbra, a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico do Porto surgem em quinto, sexto e sétimo 

lugar, respetivamente: 

  

 

Gráfico 16 - Top 10 - evolução 

O número de alunos colocados em Universidades (110) foi superior ao dos colocados em Institutos 

Politécnicos (74): 

 
Gráfico 17 - Universidades e Institutos Politécnicos - evolução 
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A área de Gestão voltou a ser a que mais alunos colocou, ultrapassando, pelo quarto ano consecutivo, as 

áreas da Saúde e da Engenharia. Em terceiro lugar, em termos de preferências dos alunos, surge a área da 

Educação, ultrapassando as áreas da Saúde e das Humanidades que, este ano, ficou em último lugar nas 

preferências dos nossos alunos. Em penúltimo lugar, o quinto, ficou a área das Artes: 

  
Gráfico 18 - Colocação por áreas do saber 

Relativamente aos cursos em que os alunos foram colocados, observa-se uma enorme dispersão, 

importando destacar a elevada percentagem de alunos colocados nos cursos de Gestão (13), Engenharia 

Mecânica (8), Direito (7), Arquitetura (7), Design (7), Engenharia Eletrotécnica (6), Engenharia Informática 

(5), Engenharia de Gestão Industrial (5), Economia (4) e Medicina (3): 

 
Gráfico 19 - Ingresso em cursos com as médias mais elevadas (n.º de alunos) 
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8.5. Empregabilidade nos Cursos de Educação e Formação Profissional 

Dos 47 alunos que deveriam ter terminado os cursos de Educação e Formação Profissional no ano letivo 

2019/20, 2 não concluíram (4%). Dos 45 que concluíram, estão em prosseguimento de estudos, 18 alunos 

(40%), ficaram empregados 19 (42%), estão desempregados, 8 (18%). 

É o seguinte, o histórico dos diferentes cursos, desde o ciclo 2011-14: 


Tabela 35 - Histórico empregabilidade EFP 

 

9. Plano de formação da Escola 

A Escola Secundária com 3.º Ciclo Henrique Medina está empenhada em prestar um serviço de educação 

pública e universal de qualidade, capaz de proporcionar a melhoria das aprendizagens dos alunos e o seu 

sucesso. De forma a garantir o cumprimento da sua Missão - Disciplina e Excelência PARA Todos e POR 

Todos-, tem vindo a Direção da Escola, em parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas 

dos Concelhos de Barcelos e Esposende e com a CME, a proporcionar oportunidades de desenvolvimento e 

valorização profissional aos docentes e não docentes, através da promoção de um plano de formação que 

contribua para a melhoria da organização, a resposta às prioridades formativas dos docentes e não 

docentes da Escola, tendo em vista a concretização do seu Projeto Educativo, o desenvolvimento do seu 

Contrato de Autonomia, a implementação do seu Plano de Ação Estratégica e a mobilização dos recursos 

educativos de que a Escola dispõe. Por outro lado, promove-se a capacitação dos pais e encarregados de 

educação, assim como dos alunos. 

Com a implementação do plano de formação, pretende a Direção da Escola atingir os seguintes objetivos: 

1. De natureza organizacional: 

a. Melhorar a Escola e as suas Estruturas; 

b. Aprofundar e consolidar a autonomia da instituição; 

2. De natureza profissional: 

a. Aperfeiçoar competências profissionais, em permanente atualização científica: 

i. No âmbito didático-pedagógico de cada grupo de recrutamento; 
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ii. Resultantes de alterações de orientações curriculares; 

iii. Desencadeadas por opções conjunturais determinadas pela tutela; 

iv. Provenientes de alterações do conteúdo funcional da profissão docente ou do 

conteúdo funcional dos assistentes técnicos e operacionais. 

b. Desenvolver práticas colaborativas. 

Para que o presente plano de formação evidencie as reais necessidades formativas da comunidade escolar, 

recorreu-se a três técnicas de identificação de eixos de desenvolvimento profissional e organizacional: a 

observação direta de desempenhos, o levantamento de necessidades através da auscultação, e a análise de 

documentos pelos coordenadores de cada área disciplinar e pela direção. 

Foi então possível, para cada grupo de atores, identificar as seguintes necessidades de formação, que 

convertemos em problemas, aos quais o presente plano de formação deverá dar resposta: 

Pessoal 
docente 

 Problemas da adolescência / perturbações comportamentais / stress e ansiedade / 
síndrome de Asperger / envolvimento parental; 

 Operacionalização das metas curriculares; 

 Desenvolvimento de literacias; 

 Práticas pedagógicas promotoras da melhoria das aprendizagens; 

 Liderança, coordenação e supervisão colaborativa.  

Assistentes 
operacionais 
e técnicos 

 Relações interpessoais em meio escolar; 

 Boas práticas para a melhoria organizacional. 

Alunos 

 Métodos de estudo e gestão do tempo; 

 Desenvolvimento da autoestima e relações interpessoais; 

 Desenvolvimento de competências pessoais relacionadas com a defesa de direitos, 
liberdades e garantias; 

 Prevenção do bullying e do ciberbullying, assegurando a segurança e privacidade no uso 
da internet; 

 Desenvolvimento de literacias.  

Pais e EE  Estilos de educação parental positivos. 

 

O quadro seguidamente apresentado explicita, para cada ação, os diferentes aspetos que as caraterizam: 
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A) Pessoal Docente 

PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR 

DESTINATÁRIOS/ N.º 

DE PARTICIPANTES 
FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

Definição de Critérios de 
Avaliação à luz da autonomia 
e flexibilidade curricular 

ACD 

Como definir critérios 
de avaliação em 
contexto de 
autonomia e 
flexibilidade 
curricular? 

Construir critérios de avaliação 
comuns para as diferentes 

Docentes de todos 
os grupos 
Participaram 
todos os docentes 
da Escola 

Sandra Macedo 
10 de setembro 
09.00h 
ESHM 

Avaliação do grau de 
satisfação através de 
questionário 

Capacitação dos docentes 
para a utilização de 
ferramentas digitais 

ACD 
Google Drive – 
Alojamento na Cloud e 
Trabalho Colaborativo 

Aumentar a utilização da 
ferramenta Google Drive no 
trabalho colaborativo docente 

Docentes de todos 
os grupos 
Participaram 23 
docentes, dos 
quais17 da Escola 

João Zão 
12 de dezembro 
14h30 
ESHM 

Avaliação do grau de 
satisfação através de 
questionário 

Partilha de boas práticas 
relacionadas com os cursos 
de Educação e Formação 
Profissional rumo à qualidade 
dos processos formativos e 
dos resultados de 
aprendizagens dos alunos 

ACD 

Avaliação Pedagógica 
nas Aprendizagens 
Essenciais na EFP – 
ESHM que realidade, 
qual o caminho? 

Praticar uma Avaliação Formativa 
Alternativa mais autêntica e 
participativa, para avaliar 
competências e atitudes 

Docentes de todos 
os grupos 
Participaram 48 
docentes 

Luísa Orvalho 
11 de dezembro 
15.00h – 18.00h 
ESHM 

Avaliação do grau de 
satisfação através de 
questionário 

Capacitação de professores e 
alunos para a dinamização de 
projetos em ambientes de 
aprendizagem virtual  

ACD 
O eTwinning integrado 
no currículo 

Promover práticas, motivadoras e 
enriquecedoras e que vão ao 
encontro do preconizado no Perfil 
do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

Docentes de todos 
os grupos 
Participaram 22 
docentes 

Daniela 
Guimarães 

15 de janeiro 
14h00 – 17h00 
ESHM 

Avaliação do grau de 
satisfação através de 
questionário 

Atualização de conceitos 
relativamente à área da 
avaliação pedagógica 

Conferência 

Avaliação Pedagógica: 
Desafios a Enfrentar 
em Contextos de 
Flexibilidade e 
Autonomia Curricular 

Construir um Referencial de 
Avaliação para a Escola 

Docentes de todos 
os grupos 
Participaram 100 
docentes, dos 
quais 73 da Escola 

Domingos 
Fernandes 

12 de janeiro 
14.30h-17.30h 
ESHM 

Avaliação do grau de 
satisfação através de 
questionário 

Necessidade de: 
- Conhecer os novos desafios 
da docência digital em rede 
relacionados com os 
diferentes espaços e 
ambientes personalizados de 
aprendizagem 
- Analisar processos de 

Curso 
Docência Digital em 
Rede 

Desenhar e desenvolver e-
atividades em ambientes digitais 
de ensino-aprendizagem em rede; 
Conhecer e utilizar plataformas e 
tecnologias digitais, numa ótica 
comunicativa e educacional. 

Docentes, 
representantes da 
Direção e 
lideranças 
intermédias 
Participaram 6 
docentes 

José António 
Moreira 
(Universidade 
Aberta) 
Mª João Horta 
(DGE) 

Maio/junho/2020 
Online 

Elaboração e 
operacionalização do Plano de 
EeA@D da Escola 
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PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR 

DESTINATÁRIOS/ N.º 

DE PARTICIPANTES 
FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

comunicação e interação em 
contextos de docência digital 
em rede; 
- Conhecer diferentes 
modelos pedagógicos para 
contextos de docência digital 
em Rede. 

Necessidade de 
desenvolver nas docentes 
competências de liderança 
e de comunicação na 
interação com os 
elementos das equipas 
que orientam e 
coordenam, com os alunos 
e com a comunidade 
educativa; 
Necessidade de 
desenvolver práticas 
colaborativas, de forma a 
potenciar a imagem 
profissional perante a 
comunidade educativa 

Oficina 

Construir lideranças 
em contexto escolar: 

Direção de turma, 
coordenadores de 

departamento e de 
equipas educativas 

Tornar os docentes mais 
conscientes dos paradigmas atuais 
de ensino e comunicação, 
proporcionando o 
reenquadramento das suas 
dificuldades e potenciando novas 
atitudes e comportamentos, mais 
ajustados às necessidades da 
relação educativa 

Docentes com 
cargo de liderança 
intermédia 
Participaram 2 
docentes 

Mª de Lurdes 
Neves 

Junho/julho/2020 
CFAE 
Barcelos/Esposen
de e Online 

Avaliação do grau de 
satisfação através de 
questionário 

Necessidade de desenvolver 
competências e 
conhecimentos no domínio 
da avaliação, em geral, e da 
avaliação pedagógica, em 
particular, congruentes com 
o real conteúdo das 
orientações constantes nos 
documentos legais; 
Necessidade de promover 
práticas de trabalho 
colaborativo e cooperativo na 
construção e 
desenvolvimento de projetos 

Oficina 

Para uma 
Fundamentação e 
Melhoria das Práticas 
de Avaliação 
Pedagógica: Projetos 
de Intervenção nos 
Domínios do Ensino e 
da Avaliação 

 

Docentes com 
cargos de 
liderança 
intermédia 
Participaram 7 
Docentes 

Jorge Paulo 
Silva 

Fev a jul/2020 
CFAE 
Barcelos/Esposen
de e Online 

Avaliação do grau de 
satisfação através de 
questionário 
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PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR 

DESTINATÁRIOS/ N.º 

DE PARTICIPANTES 
FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

de avaliação pedagógica em 
contexto de sala de aula. 

 
 

B) Assistentes Operacionais e Técnicos 

PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR DESTINATÁRIOS FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

Dotar Assistentes 
Operacionais e Técnicos de 
conhecimentos acerca de 
modelos teóricos e práticos 
acerca da gestão de conflitos 

Jornada 
6 horas 

Comportamentos de 
Cidadania 
Organizacional 

Aumentar as competências dos 
AO e AT para a resolução de 
conflitos e a promoção de 
comportamentos de cidadania 
organizacional 

Assistentes 
Operacionais e 
Técnicos 
Participaram 
todos os AO e AT 
da Escola 

Miguel Durães 
Anabela 
Rodrigues 

03 de janeiro de 
2020 
ESHM 

100 % dos formandos 
avaliados obtiveram uma 
classificação elevada no que 
concerne à assimilação das 
estratégias e técnicas 
ministradas na jornada. 

 
 

C) Alunos 

PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR DESTINATÁRIOS FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

Promoção do envolvimento 
dos alunos no suporte 
interpares de forma a 
fomentar boas práticas e a 
minimizar problemas 
relacionados com questões 
escolares e educativas entre 
os mesmos. 

Palestras e 
ações de 
formação 

Projeto de Tutoria 
Interpares 

Promover uma melhor integração 
escolar e nos grupos/turmas; - 
Promover o sentimento de 
pertença e aquisição de 
valores/missão institucional em 
alunos do 7.º ano de escolaridade 
e 1.º ano de ensino profissional; - 
Promover o sentimento de 
pertença institucional, 
responsabilidade e solidariedade 
em alunos do 12.º ano de 
escolaridade; - Intervir na 
burocratização do sistema 
educativo, com a inclusão de 
mediadores de conflitos e 
facilitadores de comunicação 

Alunos do 7.º, 
10.º, 1.º e 
12.ºanos 
Participaram 397 
alunos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(SPO), BE e 
Direção 

Ao longo do ano 
letivo 
ESHM 

Monitorização da taxa de 
sucesso; Monitorização da 
taxa de ocorrências 
Inquérito de satisfação. 
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PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR DESTINATÁRIOS FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

entre pares, atenuando eventuais 
situações de conflito; 
- Auxiliar na identificação de 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem, rendimento / 
aproveitamento escolar, 
problemas de assiduidade e/ou 
com défice na adoção de métodos 
de estudo que promovam o 
sucesso escolar. 

Métodos de estudo e gestão 
do tempo 

Palestra 
50 min. 

Métodos de Estudo, 
Gestão do Tempo e 
Orientação para o 
Sucesso 

Melhorar competências relativas à 
gestão do tempo e à organização 
de métodos de estudo 

Alunos do 7.º ano 
Participaram 109 
alunos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(SPO) 

9, 11 e 19 de 
outubro 
ESHM 

Monitorização da taxa de 
sucesso e de sucesso de 
qualidade 

Clima e ambiente educativos 
Palestra 
50 min. 

Comportamento, 
Relações Interpessoais 
e Autoestima 

Favorecer o sentido de pertença e 
a assunção de regras de conduta 
nas relações interpessoais 

Alunos dos 8.º e 
9.º anos e alunos 
do 1.º ano dos 
cursos 
profissionais 
Participaram 242 
alunos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(SPO) 

14 a 18 de 
outubro 
ESHM 

Monitorização do clima e 
ambiente educativos na 
Escola 

Valorização da escolarização 
Palestra 
50 min. 

Sessão de 
“Testemunhos de ex-
alunos” 

Perspetivar o futuro profissional 
de forma positiva e adaptativa 
através do testemunho de ex-
alunos do Ensino Profissional, com 
sucesso académico e/ou 
profissional 

Alunos do 1.º ano 
dos Cursos 
Profissionais 
Participaram 50 
alunos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(SPO) 
Responsável 
pela Oferta 
Qualificante 

14 de novembro 
ESHM 

Monitorização da taxa de 
sucesso e de sucesso de 
qualidade; 
Monitorização do clima e 
ambiente educativos na 
Escola. 

Clima e ambiente educativos Palestra 
50 min. 

Código de Conduta e 
Disciplina 

Favorecer o sentido de pertença e 
a assunção de regras de conduta 
nas relações interpessoais 

Alunos dos 7.º e  
1.º anos 
Participaram 159 
alunos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(SPO) 
Tutores 
Medina 

Ao longo do 1.º e 
do 2.º período 
ESHM 

Monitorização do clima e 
ambiente educativos na 
Escola. 

Métodos de estudo e gestão 
do tempo 

Ação de 
Formação, 
com a 
duração de 3 
sessões de 

Salas de Treino de 
Métodos de Estudo 

Diagnosticar fatores associados ao 
baixo rendimento / 
aproveitamento escolar – 
utilização e administração de 
Instrumento de Avaliação de 

Alunos com 3 ou 
mais negativas/ 
módulos em 
atraso do 7.º, 10,º 
e 1.º anos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(SPO) 

3 primeiras 
semanas dos 1.º e 
2.º períodos 
ESHM 

Monitorização da taxa de 
sucesso. 
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PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR DESTINATÁRIOS FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

50 minutos Métodos de Estudo; 
Dar a conhecer técnicas e 
estratégias para alcançar o 
sucesso; 
Treinar em prática simulada 
técnicas e estratégias aprendidas. 

identificados pelos 
CT 
Participaram 52 
alunos 

Clima e ambiente educativos 
Palestra (50 

min.) 

Código de Conduta e 
Disciplina e Figuras de 
referência e de 
Autoridade 

Abordar os assuntos acerca do 
Código de Conduta e Disciplina da 
ESHM 
Abordar assuntos relacionados 
com a relação com figuras de 
referência e de autoridade 

Alunos dos 7.º e 
1.º anos 
Participaram 159 
alunos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(SPO) 
Tutores 
Medina 

13 a 21 de janeiro 
ESHM 

Monitorização do clima e 
ambiente educativos na 
Escola. 

 
 

D) Pais e Encarregados de Educação 

PROBLEMA IDENTIFICADO 
MODALIDADE E 

DURAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO EFEITOS A PRODUZIR DESTINATÁRIOS FORMADOR(ES) 

REALIZAÇÃO (LOCAL E 

CALENDARIZAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

(INDICADORES) 

Elevada taxa de incidência de 
problemas relacionados com 
o papel dos encarregados de 
educação no 
rendimento/aproveitamento 
escolar, recolhidos na 
monitorização do PAE com 
base em depoimento de 
docentes, assistentes 
técnicos e operacionais e em 
alunos e encarregados de 
educação encaminhados para 
acompanhamento no SPO 

Workshop 
(3 horas) 

Pais Promotores da 
Gestão Educacional 
dos seus Filhos  

  
Preparando Cidadãos 

do Séc. XXI através de 

uma Educação Positiva 

Desenvolver a temática da 
Parentalidade e a sua implicação 
no Sucesso Escolar dos seus 
educandos;  
Promover o papel de Pais 
Gestores Educacionais no 
desenvolvimento positivo do 
sucesso escolar; 
Dotar os Encarregados de 
Educação de técnicas e estratégias 
eficazes para potenciar e capacitar 
a cidadania necessária para a 
realização pessoal, académica e 
profissional dos seus educandos, 
como cidadãos do Séc. XXI. 

Pais/EE dos alunos 
dos Ensinos 
Profissional e dos 
Ensinos Básico e 
Secundário (CCH) 
Participaram 45 
pais/EE 

SPO (Miguel 
Durães) 
Rumo ao 
Sucesso (Sofia 
Freitas) 

13, 15 e 16 de 
janeiro de 2020 
ESHM 

Monitorização da taxa de 
sucesso e de sucesso de 
qualidade; 
Monitorização do clima e 
ambiente educativos na 
Escola. 
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B – DADOS DE IMPACTO 

 

Os dados retirados da Plataforma Infoescolas permitem chegar às seguintes: 

1. Ensino Básico 

Percursos diretos - Percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um 

percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos. A ESHM tem melhorado sucessivamente e essa melhoria é mais 

expressiva na Escola do que a nível nacional: 

 

Dados por disciplina – Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados 

dos mesmos alunos nas outras disciplinas com exame 

Os dados por disciplina permitem-nos fazer a comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos 

resultados dos mesmos alunos nas outras disciplinas com exame, através do percentil, dando-nos o valor 

do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos. No ano letivo 2018/19, 

último para que existem dados, em Português, o percentil foi de 78 e, em Matemática ,de 81, no Ensino 

Básico. 

 

Português: 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

Desigualdades de resultados dentro da Escola: distância média entre os alunos, em termos de 

classificação na prova 

78 
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Matemática: 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

 

Desigualdades de resultados dentro da Escola: distância média entre os alunos, em termos de 

classificação na prova 

 

 

 

  

81 
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2. Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos  

Percursos diretos - Percentagem de alunos que obtêm positiva nos Exames Nacionais do 12.º ano após um 

percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos. Observa-se uma melhoria contínua na Escola, e uma evolução 

mais expressiva do que a verificada a nível nacional: 

 

Alinhamento das notas internas atribuídas pela Escola aos seus alunos com as notas internas 

atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames. Após dois 

anos de desalinhamento para baixo, a Escola voltou a estar alinhada: 

 

Dados por disciplina 

Os dados por disciplina permitem-nos fazer a comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos 

resultados dos mesmos alunos nas outras disciplinas com exame, através do percentil, dando-nos o valor 

do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos: BG: percentil 85; FQA: 

percentil 81; GDA: percentil 79; Desenho A: percentil 76; Economia A: percentil 67; História A: percentil 66; 

Filosofia: percentil 62; Matemática A: 53; Geografia A: percentil 53; Português: percentil 42; HCA: percentil 

41; MACS: percentil 26; Literatura Portuguesa: percentil 26. Para Francês e PLNM não são apresentados 

dados, em virtude de o número de alunos constituir uma amostra demasiado reduzida (menos de 19 

alunos). 

 

Português: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 
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Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

Matemática A: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

FQA: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

42 

53 
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Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

 

História A: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

 

BG: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

81 

66 
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Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

 

 

Filosofia: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

Geografia A: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

85 

62 
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Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

GDA: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

MACS: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

53 

79 
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Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

Literatura Portuguesa: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

Economia A: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

26 

26 



   

AAE/ESHM/00  Página 72 de 77 

 

Desenho A: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

 

HCA: 

Comparação dos resultados dos alunos da Escola face aos resultados dos mesmos alunos nas outras 

disciplinas com exame 

 

Evolução do percentil nacional da Escola, medido pela classificação média dos seus alunos 

67 

76 
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Para Francês e PLNM não são apresentados dados, em virtude de o número de alunos constituírem uma 

amostra demasiado reduzida (menos de 19 alunos). 

 

3. Ensino Secundário – Educação e Formação profissional  

Tem-se mantido constante a percentagem de percursos diretos, isto é, de alunos que concluem os cursos 

de Educação e Formação Profissional em três anos ou menos: 

 

 

De salientar que a percentagem de percursos Diretos da Escola tem sido sempre superior à nacional, quer 

em valores absolutos, quer em termos de evolução. 

 

41 
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Conclusão 

A principal conclusão que emerge do Relatório de Autoavaliação da Escola relativo ao ano letivo 2019-20 

remete-nos para a necessidades de repensarmos, enquanto organização, como conseguiremos continuar a 

honrar o compromisso público com a equidade e com a qualidade, traduzido na capacitação e na promoção 

de oportunidades de sucesso para os alunos, independentemente das suas origens sociais, na situação 

anómala que o mundo viveu no ano letivo transato e continua a viver, marcado pela incerteza, que mais 

acentua o “conjunto complexo de tensões, exigências e constrangimentos que decorrem” da “condição 

docente” (CNE, 2016b, p. 10), a que desde sempre temos estado atentos.  

Congratula-se a ESHM com a forma como vem promovendo a melhoria das regras de vida em sociedade e a 

qualidade das relações interpessoais, a valorização do papel da escola e dos professores e a capacitação 

dos pais para se assumirem como gestores educacionais dos seus filhos, mas é preciso ir mais longe, 

nomeadamente no que às questões pedagógicas e avaliativas diz respeito. 

Acresce referir que a Escola concorreu, com o seu Plano de Ação Estratégica, à apresentação de planos de 

desenvolvimento pessoal, social e comunitário, no âmbito da promoção do sucesso e inclusão educativos 

do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) e foi selecionada, tendo-nos sido atribuído 

um recurso humano que, por opção da Escola se traduzirá na contratação de dois técnicos com 18 horas 

semanais cada. As áreas definidas foram a terapia da fala e a de assistente social. 
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Glossário de siglas, acrónimos e abreviaturas 

BE – Biblioteca Escolar 

CA – Contrato de Autonomia  

CE – Classificação Externa 

CFAEBE – Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Barcelos e Esposende 

CG – Conselho Geral 

CI – Classificação Interna 

CIM – Comunidade Intermunicipal 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CP – Conselho Pedagógico 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CT – Conselhos de Turma 

EB – Ensino Básico 

EE – Encarregados de Educação 

EEE – Equipa de Educação Especial 

ESHM – Escola Secundária Henrique Medina 

ES – Ensino Secundário 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IGE – Inspeção Geral de Educação 

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 

ME – Ministério da Educação 

NAE – Núcleo de Apoio Educativo 

OQE – Observatório de Qualidade da Escola 

OSSA – Ordem de Saída da Sala de Aula 

PAE – Plano de Ação Estratégica 20016-18 

PEER – Projeto Educativo de Escolas em Rede 

PES – Equipa de Promoção da Educação para a Saúde 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

UO Concelhias – Unidades Orgânicas Concelhias 
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