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O presente relatório de autoavaliação da ESHM refere-se ao 1.º período letivo de 2019/20, e está organizado em 

quatro pontos: Dados de contexto; Dados de realização; Dados de resultado; Conclusões. 

1. Dados de CONTEXTO  

O número de alunos da Escola continua em queda:  

Ano letivo 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Total de alunos 1157 1224 1222 1147 1100 1039 

Tabela 1 – Evolução do número de alunos 

 
O número de alunos com escalão A e B diminuiu, e aumentou o número de alunos sem escalão: 

Apoios sociais 

Ano letivo 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Escalão A 19,10% 17,32% 14,74% 159 11,42% 131 12,00% 132 10,11% 105 

Escalão B 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 59,46% 60,70% 62,19% 791 59,37% 681 62,27% 685 65,54% 681 

Tabela 2 – Alunos por escalão 

 
A percentagem de mães com instrução primária, 6.º e 9.º anos diminuiu, tendo aumentado a percentagem de mães 
com 11.º/12.º anos e curso superior: 

Habilitações Mães 

Ano letivo 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Instrução primária 10,46% 8,42% 7,04% 86 6,36% 73 4,82% 53 4,52% 47 

6º ano 26,10% 25,74% 26,60% 325 25,63% 294 24,27% 267 23,48% 244 

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

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

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

Curso superior 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 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 

Tabela 3 – Habilitação das mães 

 
 

2. Dados de REALIZAÇÃO - eficiência das medidas de suporte à aprendizagem e de 

promoção do sucesso 

2.1. Medida 1 do PAE– Projeto Fénix  

 7.º ano de Matemática  

Os docentes consideraram que a implementação do Projeto Fénix permitiu um trabalho de maior proximidade com os 

alunos que apresentaram dificuldades nas temáticas lecionadas. Trabalhou-se com os alunos, em sala de aula, de 

forma a direcionar esforços para superar as dificuldades detetadas. Os docentes referem, ainda, que a implementação 
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das Aprendizagem Essenciais e a sua articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória veio trazer 

o reajustamento necessário entre a forma e os conteúdos dos temas lecionados na disciplina e as competências da 

generalidade dos alunos. 

 outras situações, por proposta da EMAEI 

Não houve, no 1.ºperíodo. 

 

2.2. Medida 2 do PAE – Grupos de Ajuda Mútua (todos os anos de 
escolaridade): 

Esta medida foi desenvolvida sob a responsabilidade do Serviço de Orientação e Psicologia e contemplou 6 ações: 

 
A1 - Tutoria Interpares 

Foram recrutados 58 alunos tutores em junho de 2019, que receberam formação: duas sessões em julho, três sessões 

em setembro, preparando o 1º dia de aulas/acolhimento dos novos alunos, uma sessão em outubro, para preparar as 

intervenções no 7.º ano, 10.º ano e 1.º ano do ensino profissional. 

Os tutores realizaram, com suporte do SPO, quatro sessões de formação em contexto de sala de aula sobre o tema 

“Código de Conduta e Disciplina”, dirigido aos alunos do 7º ano de escolaridade, com 118 participantes, e duas sessões 

aos alunos do 1º ano do ensino profissional (TGPSI e TASTUR), com 48 participantes. 

Manteve-se operacional o funcionamento do Gabinete de Tutoria Interpares, desde início de outubro, às terças e 

quintas-feiras, das 14h às 16h00, na sala B10. 

A2 – Sala de Treino de Métodos de Estudo 

Foram identificados três alunos no decorrer do 1º período letivo, estando em intervenção pelo SPO (1ª fase – 

capacitação/intervenção) e pelo NIAF/Rumo ao Sucesso (2ª fase – monitorização/intervenção). 

Com base nos resultados escolares do final do 1.º período, foram identificados 45 alunos, cujas intervenções estão já 

calendarizadas para o início do 2.º período. 

A3 – Intervisão – Observação do comportamento dos alunos em sala de aula, pelos serviços 
especializados  

Não se procedeu ao processo de intervisão, nem através da observação do comportamento dos alunos em sala de 

aula, nem pelos serviços especializados, nem, ainda,  através da observação mútua de aulas por pares. 

A4 – Escola para Pais 

Este projeto traduziu-se em sessões de trabalho e acompanhamento de famílias com dificuldades de implicação na 

construção pessoal e social dos educandos, atuando ao nível da capacitação dos pais como gestores educacionais. No 

1º dia de aulas (dia 13 de setembro) foi feito o acolhimento dos Encarregados de Educação dos alunos iniciantes na 

ESHM do 7º ano, 10º ano e 1º ano do Ensino Profissional, com cerca de 368 participantes. 
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Está calendarizado, e atualmente em funcionamento, um Workshop para Encarregados de Educação no início do mês 

de janeiro de 2020 e uma Ação sobre o Programa de Orientação Escolar e Profissional “Bússola – Agarra o Teu Futuro”, 

no mês de janeiro de 2020. 

A5 – Intervisão – Observação mútua de aulas por pares  

Não houve. 

A6 – Partilha de olhares e experiências 

Foram realizadas duas sessões de testemunho de ex-alunos de cursos profissionais, empresários e IPSS’s de sucesso 

da região com o grupo-alvo identificado no PAE (neste caso, com as turmas dos 1º e 3º anos da Educação e Formação 

Profissional), com a colaboração do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, com 96 participantes. Foram, também, realizadas duas sessões acerca dos “Comportamentos, Relações 

Interpessoais e Autoestima”, dinamizadas pelo SPO com o grupo-alvo, com 48 participantes; foram realizadas sessões 

de orientação vocacional (Programa Capacitar Mais), com 3 alunos encaminhados pelos Diretores de Turma por razões 

relacionadas com a sua integração/identificação com o curso escolhido. Por fim, foi efetuada uma ação com alunos do 

2º TUR, em contexto de sala de aula, com foco comportamental e relacionamento interpessoal entre colegas, sob o 

tema “Somos Capazes”, com cerca de 13 participantes. 

 

2.3. Medida 3 do PAE – Diferenciação Pedagógica: 

2.3.1. Na sala de estudo específica  

A sua frequência ficou aquém das expectativas, mesmo para alunos com maiores dificuldades na concretização das 

aprendizagens, e nas disciplinas dos cursos científico-humanísticos sujeitas a exame nacional, sendo que se verifica um 

grau de satisfação generalizado dos professores relativamente no seu impacto nos resultados, ao nível do sucesso.  

No relatório do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, refere-se a metodologia adotada, 

explicitando-se que a mesma passou pela formação de grupos, ora homogéneos, ora heterogéneos, com supervisão 

do docente e com a criação de dinâmicas de trabalho colaborativas entre alunos com melhores resultados e aqueles 

que evidenciavam mais dificuldades, com vista ao esclarecimento de dúvidas e à realização de exercícios com estrutura 

similar aos dos exames nacionais.  

Os professores lamentam, em alguns relatórios, o facto de haver em todas as turmas uma fração de alunos que, muito 

embora demonstrarem dificuldades na aquisição das aprendizagens, não comparecem a esta modalidade de apoio, 

apesar das constantes recomendações dos docentes. 

2.3.2. Na sala de aula  

Os docentes referiram que a diferenciação na sala de aula foi concretizada “na medida do possível”, mormente através 

da solicitação de tarefas específicas a alunos nos quais se detetam dificuldades que importa debelar, embora 

considerem que o elevado número de alunos nas turmas condiciona este processo. Os colegas que lecionam aulas 
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prático-laboratoriais, ministradas por turnos, afirmaram que a diferenciação pedagógica é efetivamente concretizada, 

nestas situações, e o seu efeito nas aprendizagens é reputado como muito positivo. 

Alguns docentes de outras áreas referiram o recurso ao trabalho de grupo como forma de implementar esta estratégia 

pedagógica.  

 

2.4. Medida 4 do PAE – Coadjuvação em sala de aula  

 8.º e 9.º anos de Matemática 

Os docentes referiram que esta medida permitiu um apoio mais individualizado na concretização das tarefas 

propostas, no esclarecimento de dúvidas e na partilha de saberes aos alunos, principalmente nas turmas com um 

número elevado de alunos e/ou turmas nas quais existem alunos com medidas de suporte à aprendizagem que 

necessitam, ainda mais, de uma pedagogia diferenciada. No entanto, salientaram o facto de não haver um espaço 

onde os professores possam discutir e partilhar ideias que permitam uma reflexão sobre as metodologias e as 

estratégias, tendo muito do trabalho colaborativo sido realizado informalmente. 

 outras situações, por proposta da EMAEI  

Não houve, no 1.ºperíodo. 

 

2.5. Medida 5 do PAE – Gestão Curricular Integrada (todos os anos de 

escolaridade):  

 Conselhos de Turma do Ensino Básico  

Os relatórios de avaliação do PAE referem que as práticas associadas à gestão curricular integrada foram desenvolvidas 

através da:  

- Estratégia de Educação para a Cidadania, incluindo a área de Educação Sexual;  

- Operacionalização dos critérios de avaliação e calendarização das tarefas de avaliação;  

- Concertação de formas de atuação na aplicação do Código de Conduta e Disciplina;  

- Articulações curriculares diversas;  

- Indicação de alunos para beneficiarem de medidas de apoio ao sucesso e à inclusão, através da EMAEI; 

- Frequência de sessões dinamizadas pelo SPO e pelos Tutores Medina;  

- Participação em visitas de estudo;  

- Adoção de uma planta da turma comum, concebida para otimizar o trabalho de professor e alunos; 

- Participação nos clubes e projetos da escola, assim como nas atividades previstas no PAA;  

- Participação em campanhas de solidariedade. 

 Cidadania e Desenvolvimento 

O relatório da coordenadora afirma que, no Ensino Básico, foram desenvolvidas atividades de sensibilização para as 

questões ambientais. Os alunos fizeram trabalhos de pesquisa, relatórios escritos acompanhados de trabalhos 
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práticos, tais como: elaboração de ecopontos para recolha de resíduos, na sala de aula, para posterior reciclagem. 

Foram tratados os seguintes temas: Direitos Humanos, Comportamento, Relações Interpessoais e Autoestima, 

Parlamento dos Jovens, Violência Doméstica e Violência no Namoro – da sensibilização à ação, Ambiente, Igualdade 

de Género. Depois da abordagem destes temas, os alunos realizaram trabalhos de pesquisa, elaboraram textos e 

cartazes em tamanho A2, que apresentaram. No Ensino Secundário, foram trabalhados os seguintes temas: Educação 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Os subtemas escolhidos foram os seguintes; “A água”; “A poluição dos 

oceanos”; “ Tóxicos e não tóxicos”. Os alunos organizaram numa Palestra proferida pelo professor universitário Álvaro 

Campelo sobre “Casa Comum/Desenvolvimento Sustentável”, elaboraram um Quiz sobre Educação Ambiental e estão 

a preparar uma Escape Room sobre o Ambiente. Foram ainda trabalhados: a Igualdade de Género, a Violência 

Doméstica, os Direitos Humanos, o Bullying e a Reciclagem. 

 

2.6. Medidas implementadas, no âmbito da educação inclusiva, pelo Centro 
de Apoio à Aprendizagem, em articulação com a Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

 
A EMAEI acompanhou, no 1.º período, 32 alunos do Ensino Básico, 27 dos Cursos Científico-Humanísticos e 21 dos 

Cursos Profissionais. 

Com os conselhos de turma de avaliação do 1.º período, foi necessário estender a sua ação a mais 50 alunos do Ensino 

Básico e 25 dos Cursos Científico-Humanísticos.  

Dos alunos identificados para o 2.º período, 13 têm uma negativa e 5, apenas duas. No entanto, os restantes 52 alunos 

têm três ou mais negativas, distribuídas da seguinte maneira:  

  0 neg 1 neg 2 neg 3 neg 4 neg 5 neg 6 neg 7 neg 8 neg TOTAL 

Acompanhamento 
EMAEI 1.º Período 

EB 6 7 14 1 2 2 0 0 0 32 

CCH 12 8 1 2 3 0 1 0 0 27 

Identificados para 2.º 
Período 

EB 0 13 5 18 6 4 3 0 1 50 

CCH 0 0 5 15 3 2 0 0 0 25 

TOTAL  18 28 25 36 14 8 4 0 1 134 
Tabela 4 – Caraterização dos alunos identificados pela EMAEI 

 
Dos dez alunos que, no âmbito das Medidas Universais, estão a usufruir de Adaptações no Processo de Avaliação, 

verificou-se o seguinte: 

 0 negativas 1 negativa 2 negativas 

3.º CEB 0% 50% 50% 

CCH 100%   

 
EFP Sem módulos em atraso Com módulos em atraso 

 75% 25% 
Tabelas 5 e 6 – Sucesso de alunos com medidas Universais a usufruir de Adaptações no processo de avaliação 
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2.6.1. Serviço de Educação Especial 

Dos quarenta e seis processos acompanhados pelo Serviço de Educação Especial, onze alunos beneficiam de medidas 

universais, trinta e um de medidas seletivas e quatro de medidas adicionais. As docentes responsáveis pelo serviço 

consideraram que, da diversidade de problemáticas e perfis de funcionalidade dos alunos em questão, poderá concluir-

se que as medidas educativas implementadas, na sua globalidade, têm contribuído de forma significativa para o 

sucesso destes alunos. 

 

2.6.2. Projeto Municipal de Combate ao Insucesso Escolar (todos os anos de 

escolaridade) – Rumo ao Sucesso 

No decorrer do primeiro período, registaram-se 143 solicitações de intervenção, por identificação do Conselho de 

Turma, à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva (EMAEI), ou manifestação de interesse por parte de alunos 

e/ou das suas famílias – denominando estes como voluntários -, e desenvolvimento de ações de coadjuvação. 

Frequentaram as diferentes valências do projeto 127 alunos (64 do terceiro ciclo, 46 do ensino secundário e 17 do 

ensino profissional), o que corresponde a 89% das solicitações: 

Área 
Alunos em 
Frequência 

Taxa de 
Assid. 

Eficácia da Intervenção 

Psicologia 36 
29 EMAEI 

84% 

4 - Total (com proposta de alta) 
14 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
14 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 
4 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 7 VOL. 

Terapia da 
Fala 

19 
19 EMAEI 

86% 

4 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
12 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 
3 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 0 VOL. 

Karaté 6 
3 EMAEI 

81% 

3 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
2 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 
1 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 3 VOL. 

Mais 
Capacidade 
(Xadrez e J. 

Mat) 

13 

5 EMAEI 

84% 

5 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
7 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 
1 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 

8 VOL. 

Competências 
Digitais 

57 

7 EMAEI 

93% 

15 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
8 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 
2 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 
Os alunos de coadjuvação são avaliados pelo professor titular.  

18 VOL. 

32 COADJ. 

Escrita 
Criativa e 

Artes 
Expressivas 

36 

5 EMAEI 

92% 

11 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
4 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 
3 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 
Os alunos de coadjuvação são avaliados pelo professor titular. 

13 VOL. 

18 COADJ. 

Dança 
Criativa 

7 
3 EMAEI 

85% 

3 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
3 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 
1 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 

4 VOL. 

Ensemble "Ser 
Medina" 

1 
0 EMAEI 

100% 
1 – Baixa (alunos cuja intervenção se encontra numa fase inicial ou que revela resistência à 
frequência) 1 VOL. 

Of. Percussão/ 
RYS - Bateria 

11 
1 EMAEI 

95% 
6 -  Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
5 – Moderada (alunos com interesse, mas que necessitam de mais tempo de intervenção) 10 VOL. 
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RYS - Guitarra 3 
0 EMAEI 

92% 3 – Alta (alunos com interesse e envolvimento significativo) 
3 VOL. 

Tabela 7 – Alunos integrados no projeto Rumo ao Sucesso 

 

Contabilizaram-se 16 situações em que os alunos não frequentaram nenhuma valência do Projeto, mesmo após a 

solicitação de intervenção, devido a ausência de autorização parental ou a desistência da frequência (assumida pelo 

encarregado de educação). 

Em coadjuvação, foram acompanhados 52 alunos, divididos pelas valências de Oficina de Escrita Criativa e Artes 

Expressivas (em articulação com a Cidadania e Desenvolvimento e Português do 7ºA) e Clube de Competências Digitais 

(nas áreas de Arquitetura de Computadores do 1º GPSI e Aplicações Informáticas do 12ºA). Os dados permitem inferir 

que as dinâmicas de coadjuvação permitem que as ações do Projeto se estendam a mais alunos, sensibilizando-os para 

a frequência das ações desenvolvidas em pequeno grupo, em horário extraescolar. 

No que diz respeito ao número de valências frequentadas, constata-se que 75% dos alunos usufruem de intervenção 

por uma das valências, 12% frequentam duas valências e 13% frequentam três ou mais valências.  

No presente, existem, ainda, algumas manchas horárias sem alunos. 

 

2.6.3. Serviço de Psicologia e de Orientação 

O SPO recebeu, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), a “Ficha de Identificação” de 48 

alunos, tendo sido efetuadas, neste âmbito, 195 consultas individualizadas no 1º Período. Destes alunos, 27 estão com 

medida universal e 21 com medidas seletivas e/ou adicionais para Apoio Psicopedagógico. 

 

2.6.4. Projeto ELOS 

No primeiro período, foram encaminhados para o Projeto ELOS, com a devida autorização dos respetivos Encarregados 

de Educação, cinco alunos (dois alunos do 7.ºE, uma aluna do 8.ºD e dois alunos do 9.ºC). Durante este período, foram 

disponibilizadas 4 sessões para o 7.ºE, 5 para o 8.ºD e 7 para o 9.ºC, às quais os alunos compareceram com relativa 

assiduidade, à exceção de um aluno do 7.ºE, cuja frequência foi nula, pelo que foi proposta, no final do período, a sua 

exclusão do projeto. 

Ao longo das sessões, foram trabalhadas, essencialmente, competências ao nível da compreensão da leitura, domínio 

em que os alunos revelaram dificuldades mais acentuadas. Pretendemos, no próximo período, dar continuidade ao 

plano estabelecido. 

 

2.6.5. Apoios 

A frequência das salas de estudo gerais e de apoio a alunos no âmbito da Educação Inclusiva (medidas seletivas) 

foi registada na plataforma específica para monitorização da sala de estudo, para este efeito criada na Escola e 
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que tem sido fonte de dados neste relatório e, no caso das salas de estudo específicas, na plataforma informática 

InovarAlunos.  

Assim, foi registado, nas duas plataformas, um total de 12610 presenças nas três tipologias de apoio que a Escola 

disponibiliza aos alunos (mais do que as 5604 do ano transato no mesmo período), distribuídas da forma que a 

seguir se apresenta: 

  
Gráfico 1 – Presenças nas diferentes salas de estudo ao longo do 1.º Período  

 

2.6.5.1. Salas de estudo Específicas 
 

2.6.5.1.1. Presenças nas diferentes semanas de cada período 

Os dados recolhidos na plataforma informática InovarAlunos mostram que 47% dos alunos aproveitaram este 

recurso. As presenças nas salas de estudo específicas foram mais significativas no 12.º ano, com 68% dos alunos 

a frequentarem e, no 9.º ano, com 54%. A frequência nos 10.º e 11.º anos não atingiu, os 50% : 

 
Gráfico 2  – Presenças na sala de estudo específica ao longo do ano, por semana 

 
 

2.6.5.1.2. Presenças por disciplina 

A percentagem de presenças mais elevada foi na disciplina de Desenho A, 98%, seguida de Literatura Portuguesa com 
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Gráfico 3  – Presenças na sala de estudo específica por disciplina, ao longo do ano 
 
 

2.6.5.1.3. Presenças por ano / turma 

Dados os constrangimentos decorrentes da existência de duas plataformas de registo, não é possível retirar dados 

comparativos. São os seguintes, os dados brutos: 

 
Gráfico 4  – Percentagem de Presenças na sala de estudo específica por ano/turma, ao longo do 1.º período 

 

Combinando as presenças por disciplina e por turma, de acordo com os dados recolhidos na plataforma 

informática InovarAlunos, podemos concluir que há turmas onde a frequência é inferior a 40%: 

Disciplina Ano/Turma % de presenças 

Biologia e Geologia 10.ºA 5% 

Português 10.ºH 9% 

Geografia A 10.ºH 15% 

Matemática A 10.ºA 15% 

Economia A 10.ºG 15% 

Geografia A 10.ºG 16% 

GDA 10.ºE 18% 

Matemática A 10.ºG 21% 

Físico Química A 10.ºA 23% 

Português 10.ºC 24% 

Físico Química A 10.ºC 30% 

Literatura Portuguesa 10.ºF 35% 

Físico Química A 10.ºE 37% 

Matemática 9.ºA 30% 

Português 9.ºA 20% 

Matemática 9.ºB 9% 
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Português 9.ºB 23% 

Geografia A 11.ºG 7% 

Geografia A 11.ºF 9% 

Português 11.ºF 9% 

História A 11.ºG 9% 

Português 11.ºE 10% 

Matemática A 11.ºB 13% 

Português 11.ºB 13% 

Física Química A 11.ºA 20% 

História B 11.ºE 23% 

Matemática 11.ºG 24% 

GDA 11.ºA 25% 

Matemática A 11.ºC 26% 

Português 11.ºD 26% 

Físico Química A 11.ºC 26% 

Português A 11.ºA 27% 

Físico Química A 11.ºD 28% 

Biologia e Geologia 11.ºC 30% 

Biologia e Geologia 11.ºB 32% 

Economia A 11.ºF 35% 

Matemática A 11.ºA 35% 

Matemática A 12.ºB 0% 

História A 12.ºH 9% 

Português 12.ºF 32% 

Português 12.ºE 36% 

História A 12.ºG 37% 

   
Tabela 8 – Identificação de turmas com frequência inferior a 40% nas SEE 
 

2.6.5.2. Salas de estudo gerais 
 

2.6.5.2.1. Presenças nas diferentes semanas de cada período 
 

Os dados recolhidos na plataforma informática mostram que as presenças nas salas de estudo gerais, para além de 

serem baixas são irregulares ao longo do período, coincidindo os picos com as semanas “de testes”: 

 
Gráfico 5 – Presenças na sala de estudo geral ao longo do ano, por semana 
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2.6.5.2.2. Presenças por disciplina 

Nestas salas de estudo, regista-se a elevada procura na disciplina de Física e Química A, com 90 presenças; Matemática 

contou com 32 presenças, e Matemática A com 24: 

 
Gráfico 6  – Presença por disciplina na sala de estudo geral, ao longo do 1.º período 
 

2.6.5.2.3. Presenças por ano / turma 

Residual, o número de presenças por turma apenas no 11.ºD ultrapassou 60, existindo muitas turmas que não 

compareceram nenhuma vez: 

 
Gráfico 7 – Presença por ano/turma na sala de estudo geral, ao longo do 1.º período 

 
Ao cruzar estes dados com os de sucesso, verificamos que, nas turmas com grande número de alunos em risco de 

retenção (7.ºB, 7.ºC, 7.ºE, 8.ºB, 8.ºD, 10.ºF e 10.ºH), não se registou nenhuma presença. 

 
2.6.6. Outras medidas implementadas no âmbito do Contrato de Autonomia 
da Escola 

O SPO recebeu diretamente, no decorrer do 1º período escolar, a “Ficha de Identificação” e respetiva “Declaração de 

Encarregado de Educação” para acompanhamento de 39 alunos, tendo sido efetuadas 212 consultas individualizadas 

com Alunos neste período escolar. Foram, ainda, efetuados 102 atendimentos formais com encarregados de educação 

e 114 atendimentos formais com docentes no 1º Período. 

No âmbito dos programas de capacitação dos alunos, foram efetuadas: quatro sessões de formação com as turmas do 

7º ano (A, B, C, D e E) de escolaridade – “Métodos de Estudo, Gestão do Tempo e Orientação para o Sucesso” –, com 

118 participantes; quatro sessões de formação com os alunos das turmas do 8º ano de escolaridade (A, B, C e D) - 
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“Comportamentos, Relações Interpessoais e Autoestima”-, com 98 participantes; quatro sessões de formação com 

alunos das turmas do 9º ano de escolaridade (A, B, C e D) – “Competências Pessoais, Sociais e Vocacionais”–, com 94 

participantes; 1 sessão com alunos do Ensino Secundário – “SER MEDINA” –, com 28 alunos. 

No âmbito das Celebrações do Dia Mundial de Saúde Mental, foram efetuadas 2 sessões com os alunos do 9º ano de 

escolaridade com o tema definido pela OMS, ONU e Federação Mundial «Promoção da Prevenção do Suicídio», com 

94 participantes. 

Por fim, foi efetuada pelo SPO uma Jornada de 6 horas – “Comportamentos de Cidadania Organizacional” - para 

Assistentes Técnicos e Operacionais, com 33 participantes. 

 

2.6.7. Medidas implementadas no âmbito do Desporto Escolar 

O Clube de Desporto Escolar tem 11 atividades que decorrem regularmente ao longo do ano, 4 de nível interno 

e 7 de nível externo. As 7 de nível externo desenvolvem-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, têm realizado os seus 

treinos semanais, 3 por grupo equipa, e jogos ao sábado, de acordo com a calendarização competitiva.  

Com este projeto pretende-se, por um lado, reforçar a promoção de atividades físicas e desportivas, como meio 

de melhorar a saúde e hábitos de vida saudáveis, assim como promover a inclusão e a igualdade de 

oportunidades, com mais sucesso e cidadania e menos abandono escolar. Por outro lado, procura-se reforçar as 

expectativas dos alunos que queiram treinar e competir de forma mais regular (basquetebol, canoagem, futsal, 

surf/bodyboard, ténis de mesa e voleibol).  

 

3. Dados de RESULTADO - EFICÁCIA das medidas de suporte à aprendizagem e 

de promoção do sucesso 

3.1. Clima e ambiente educativos 

3.1.1. Dados recolhidos nos conselhos de turma de avaliação de 1º período 

As respostas dos docentes, reunidos em conselho de turma, indicaram uma degradação do clima educativo, mais 

preocupante no Ensino Básico e no Ensino Profissional, sendo a distração e a agitação as categorias mais assinaladas:  

 

  

Graficos 8 e 9 - Frequência relativa por nível de ensino  Frequência relativa em relação ao número otal de alunos indiscilinados 
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No entanto, os factos apresentados nos pontos 3.1.2. (marcação de ocorrências de sala de aula), 3.1.3. (ordens de 

saída da sala de aula) e 3.1.4. (processos disciplinares) não confirmam esta representação, como de seguida se 

mostrará. 

 

3.1.2.  Dados recolhidos na plataforma relativa às ocorrências em sala de aula 

Foi no Ensino Básico que os professores mais recorreram ao registo de ocorrências como medida preventiva: apenas 

24% dos alunos deste nível de ensino tiveram zero ocorrências, enquanto 70% dos alunos dos cursos científico-

humanísticos não tiveram qualquer registo e 67% dos alunos dos cursos profissionais estiveram nas mesmas 

circunstâncias. No entanto, a utilização desta medida não está a ser eficaz, uma vez que muitos alunos do ensino básico 

tiveram, neste primeiro período, quatro ou mais ocorrências: 

Alunos com 
no 

1 ocorrência 2 ocorrências 3 ocorrências 4 ocorrências >4 ocorrências 

3.ºCEB 60 28 37 33 73 

CCH 76 40 26 12 22 

CP 76 40 26 12 22 
Tabela 9 – Ocorrências por nível de ensino 

A maior percentagem de ocorrências de sala de aula relacionou-se com a não realização do trabalho de casa 

(31%) - ação que não “ocorre” em sala de aula -, com a hora de entrada dos alunos na aula (26%) e com a 

não comparência do aluno na aula com o material necessário à aula (29%). Isto é, 86% das ocorrências 

marcadas em sala de aula relacionaram-se com questões que não foram resolvidas ou acauteladas no seu 

exterior. Apenas 14% das ocorrências registadas (11% advertências e 3% de faltas de empenho) estiveram 

relacionadas com o desenvolvimento da aula: 

 

Gráfico 10 – Distribuição de Ocorrências 

 

As advertências foram os registos mais frequentes no ensino básico (727, apenas no 1.º período):  
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Gráfico 11 – Distribuição de ocorrências por nível de ensino 

 

Esta medida foi mais usada pelos docentes dos 9.ºs (427 marcações) e dos 8.ºs anos (261 marcações): 

 
Gráfico 12 – Distribuição de ocorrências por ano de escolaridade 

 

Uma vez que: 

- a análise realizada pelo OQE detetou uma forte correlação (0,68) entre o número de alunos com três ou mais 

negativas e a existência de ocorrências, 

- a literatura da especialidade alerta para esta correlação, 

o OQE sugere ao Conselho Pedagógico que, através dos Coordenadores de Departamento e de Diretores de Turma, 

seja analisada esta situação relativa ao ambiente educativo em sala de aula – nomeadamente na turma E do 7.º 

ano, mas também nas turmas C dos 7.º, 8.º e 9.ºs anos - e sobre ela se atue. 

 

3.1.3. Dados recolhidos no Núcleo de Apoio Educativo (NAE), relativos às ordens de saída da 

sala de aula 

O relatório realizado pela coordenadora da equipa explicita que “tendo em conta as novas regras e estratégias 

aprovadas em Conselho Pedagógico e implementadas pela Direção da Escola, verificou-se uma redução de casos de 

O.S.S.A. no decurso do primeiro período”. Assim, constata-se a existências de 11 ordens de saída da sala de aula, contra 

16 em período homólogo do ano anterior: 7.ºD, 2 alunos; 7.ºE, 2 alunos, um dos quais com 4 reincidências; 9.ºB, 1 

aluno; 10.ºG, 2 alunos, com a seguinte tradução gráfica: 
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Gráfico 13 - Relação entre o número de ordens de saída da sala de 
aula e o número de alunos 

Gráfico 13 - Relação entre 
o número de alunos com ordem de saída da sala de aula 
e o número de alunos reincidentes 

Não houve qualquer ordem de saída da sala de aula no ensino profissional. 

 

3.1.4. Dados relativos aos procedimentos disciplinares e à aplicação direta de decisão pelo 

Diretor 

Não houve. 

 

3.2. Resultados do 1.º período - eficácia das medidas de suporte à aprendizagem 

e de promoção do sucesso 

 

3.2.1. Ensino Básico Regular 

3.2.1.1. SUCESSO NO ENSINO BÁSICO 

A taxa de SUCESSO no 3.º CEB foi, no 1.º período, de 87%, abaixo da taxa de sucesso geral na Escola (90%).  

As metas não foram cumpridas em nenhum ano de escolaridade, tendo sido inferiores aos períodos homólogos dos dois 

anos anteriores, no 7.º ano, mas muito superior nos 8.ºs e 9.ºs: 

Tabela 11 – Sucesso no 3.º CEB 

 
As avaliações de continuidade não faziam esperar a melhoria de resultados nos 8.ºs e 9.ºs anos – no 8.º ano, 

registaram-se 91% de sucesso, e os mesmos alunos, no ano anterior, no 7.º ano, tinham tido 85%; no 9.º ano, registam-

se 93% de sucesso com alunos que, no ano transato, haviam tido, em período homólogo, apenas 66%. Por esse motivo, 

o OQE sugere ao Conselho Pedagógico que, através dos Coordenadores de Departamento e de Diretores de Turma, 

seja analisada a situação, para perceber quais as boas práticas que permitiram esta evolução positiva, para as 

mesmas serem difundidas.  

A percentagem de alunos aprovados em todas as disciplinas foi, no 3.ºCEB, inferior à meta da Escola, sendo 

especialmente preocupante o 9.º ano de escolaridade: 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Metas 1.º período, em função do histórico da ESHM 95% 95% 95% 

Resultados Alcançados em 2017/18 84%  70%  75% 

Resultados Alcançados em 2018/19 85%  66% 70% 

Resultados Alcançados em 2019/20 80% 91% 93% 
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Tabela 12 – Percentagem de alunos aprovados em todas as disciplinas no 3.º CEB 

 
O OQE sugere ao Conselho Pedagógico que, através dos Coordenadores de Departamento e de Diretores de Turma,  

seja analisada a situação das seguintes turmas, que apresentam mais de 50% de alunos com negativas - 7.ºE (60%), 

8.ºD (60%), 9.ºB (60%), 9.ºC (62%), - e sobre ela se atue. 

 
Após uma análise do sucesso por turma, constata-se que foi elevada a percentagem de alunos com três ou mais 

negativas. O OQE sugere ao Conselho Pedagógico que, através dos Coordenadores de Departamento e de Diretores 

de Turma, seja analisada a situação das seguintes turmas - 7.ºB (24%), 7.ºC (29%), 7.ºE (25%), 8.ºB (14%), 8.ºD (25%), 

- e sobre ela se atue. 

 
Nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, apenas no 9.º no de Matemática os resultados do 1.º período foram 

inferiores às metas. Como se verifica na tabela 13, os resultados dos alunos que este ano frequentam o 9.º ano têm 

decrescido 10 pontos percentuais em cada ano letivo. Por esse motivo, o OQE sugere que, através dos Coordenadores 

de Departamento e de Diretores de Turma, se analise a situação e sobre ela se atue: 

 

 Português Matemática 

7.º 8.º 9.º 7.º 8.º 9.º 

Metas 1.º período, em função do histórico da ESHM 75% 75% 75% 70% 70% 65% 

Resultados Alcançados em 2017/18 92% 68% 89% 75% 65% 52% 

Resultados Alcançados em 2018/19 95% 78% 81% 87% 65% 51% 

Resultados Alcançados em 2019/20 79% 93% 87% 80% 74% 53% 
Tabela 13 – Sucesso nas disciplinas de Português e de Matemática do 3.º CEB 

 
 

3.2.1.2. SUCESSO DE QUALIDADE NO ENSINO BÁSICO 

Quando analisado o SUCESSO DE QUALIDADE, verificamos que as metas da Escola foram cumpridas em todos os anos 

de escolaridade: 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Metas 1.º período, em função do histórico da ESHM 50% 50% 50% 

Resultados Alcançados em 2017/18 54% 45% 43% 

Resultados Alcançados em 2018/19 62% 50% 46% 

Resultados Alcançados em 2019/20 59% 68% 56% 
Tabela 14 – Sucesso de qualidade no 3.º CEB 

 
 
 
 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 3.ºCEB ESCOLA 

Metas da ESHM 65% 65% 65% 65%  

1.ºP 2017/2018 61% 43% 45%   

1.ºP 2018/2019 56% 52% 46%   

1.ºP 2019/2020 62% 67% 48% 59% 67% 
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3.2.2. Cursos Científico-Humanísticos 

3.2.2.1. SUCESSO NOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

A taxa de sucesso nos Cursos Científico-Humanísticos foi, no 1.º período, de 91%, ligeiramente acima da taxa de 

sucesso geral na Escola (90%).  

Confrontados os resultados do primeiro período com as metas da escola para o SUCESSO, constatamos que 

- Por ano de escolaridade, o cumprimento das metas foi superior ao período homólogo do ano transato, em todos os 

anos de escolaridade: 

 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Metas Definidas para o 1.º período, em função do 
histórico da ESHM 

90% 90% 82% 

Resultados Alcançados em 2017/18 92% 83% 99% 

Resultados Alcançados em 2018/19 89% 90% 81% 

Resultados Alcançados em 2019/20 92% 95% 87% 
Tabela 15 – Sucesso no Ensino Secundário 

 

Apesar destes dados, é preocupante a percentagem de alunos que estão em risco de insucesso, nas seguintes turmas: 

10.ºF (21%), 10.ºH (14%), 11.ºA (16%) e o 12.ºH (42%). O OQE sugere que, através dos Coordenadores de 

Departamento e de Diretores de Turma, se analisem estas situações e sobre elas se atue.  

A percentagem de alunos aprovados em todas as disciplinas está, nos CCH, em linha com a meta da Escola, mas são 

especialmente preocupantes os resultados dos 10.º e 11.º anos de escolaridade: 

 
 
 

 

 
 

Tabela 16 – Percentagem de alunos aprovados em todas as disciplinas no Ensino Secundário 

 

O OQE sugere que, através dos Coordenadores de Departamento e de Diretores de Turma, se analise a situação das 

turmas que apresentam percentagens mais baixas de alunos aprovados em todas as disciplinas 10.ºF (38%), 10.ºH 

(45%), 11.ºE (48%) e 11.ºG (48%) e sobre ela se atue. 

 

Numa análise por disciplina, os resultados da avaliação interna do primeiro período revelam que, contrariamente ao 

verificado no ano transato, as metas definidas pela escola, para o 1.º período não foram cumpridas em três disciplinas: 

Disciplina 
Meta de sucesso 1.º 

período (%) 
Sucesso 10.º 

ano (%) 
Sucesso 11.º 

ano (%) 
Sucesso 12.º 

ano (%) 

Matemática A 65 89 56 90 

Física e Química A 65 91 78  

Biologia e Geologia 70 86 99  

Português 75 91 90 96 

Literatura Portuguesa 60 93 100  

MACS 65 91 97  

 10.º ano 11.º ano 12.º ano CCH ESCOLA 

Metas da ESHM 70% 70% 70% 70%  

1.ºP 2017/2018 65% 54% 80%   

1.ºP 2018/2019 67% 66% 81%   

1.ºP 2019/2020 62% 62% 87% 70% 67% 
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Geografia A 75 94 91  

História A 65 50 96 86 

História B  67   

História da Cultura e das Artes 40 100 100  

Economia A 75 93 86  

Geometria Descritiva A 65 95 86  

Desenho A 80 100 100 100 

Francês 75 71 100  
Tabela 17 – Sucesso nas disciplinas do Ensino Secundário com exame nacional 

 
 

3.2.2.2. SUCESSO DE QUALIDADE NOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Quando analisado o SUCESSO DE QUALIDADE, verificamos que as metas vêm sendo cumpridas de forma sustentada:  

 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Metas Escola 40% 45% 50% 

Resultados Alcançados EM 2018/19 48% 50% 67% 

Resultados Alcançados EM 2019/20 51% 47% 68% 
Tabela 18 – Sucesso de Qualidade no Ensino Secundário 

 
 

3.2.3. Ensino Profissional  

3.2.3.1. SUCESSO NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

Trinta e sete alunos apresentam módulos em atraso: 

 Cursos 

 1.º TAS 1.º GPSIB 1.ºGPSIA 2.ºTAS 2.ºTT 2.º GPSI 3.º TAP 3.ºTAS 3.ºTGEI 

1 mod 5 1 2 2 0 7 2 2 5 

2 mod 1 1 2 0 0 4 0 1 0 

3 mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 mod 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 ou mais 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Tabela 19 – Número de alunos com módulos em atraso na Educação e Formação Profissional 

 

Este é um indicador que deverá servir de alerta para identificar alunos em risco de insucesso e, eventualmente, de 

abandono. Assim, e com base nos indicadores e nos objetivos estratégicos definidos no Documento Base do processo 

de alinhamento com o quadro de Garantia de Qualidade EQAVET, o OQE sugere que, através dos Coordenadores de 

Departamento, dos Diretores de Curso e dos Diretores de Turma se mobilizem os docentes das equipas pedagógicas 

no sentido de encontrarem estratégias que, não comprometendo o cumprimento do PASEO e do perfil de saída do 

curso, promovam o sucesso, nomeadamente através do ajustamento de conteúdos, metodologias e avaliação. 

Sugere-se, ainda, que promovam o envolvimento dos alunos e das respetivas famílias, comprometendo-os com a 

qualidade das aprendizagens e com o sucesso. 

4. Conclusões 
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As práticas em sala de aula/outras atividades devem respeitar, na generalidade e na especialidade, o espírito dos 

documentos de autonomia da Escola (PEE, CA, PAE, RI, PEDC). 

As formas de atuação, em sala de aula, devem ser aferidas em conselho de turma, no cumprimento do Regulamento 

Interno - Código de Conduta da ESHM, e devem ser cumpridas por todos os docentes. 

A informação, ao EE, das ocorrências e a sua conversão (artigo 109º do RI) deve ser sempre feita, pelos DT.  

A coadjuvação em sala de aula deve ser assegurada, em todas as turmas/disciplinas em que há problemas de 

comportamento, mobilizando todos os recursos docentes disponíveis na escola (não sendo necessário ser um 

docente da mesma área disciplinar) – Medida 2 do PAE – Grupos de Ajuda Mútua – ação 5 – Intervisão, ou Medida 

4 do PAE – Coadjuvação em sala de aula. 

Devem ser rentabilizados os dispositivos regidos pelo Dec. Lei n.º55/2018, dando à componente de Cidadania e 

Desenvolvimento, quer no EB quer no ES, uma função reguladora do desenvolvimento de uma cidadania 

responsável, não a transformando em mais uma disciplina, ao sobrevalorizar o cumprimento de temas, muita vezes 

lidos como se de um programa se tratasse, quando mais não são do que pistas de trabalho. 

Os conselhos de turma devem identificar, de forma rigorosa, os problemas que impedem cada aluno de realizar a 

plenitude das suas capacidades ou de desenvolver as capacidades que não estão desenvolvidas, procedendo à 

identificação clara das necessidades de intervenção, ouvidos, pelo diretor de turma, os alunos e os respetivos 

encarregados de educação, ou solicitando ajuda para o diagnóstico à EMAEI, no caso de o DT ter dificuldades em 

vincular pais e/ou alunos à assunção dos seus respetivos deveres. 

O diretor de turma deve fazer o acompanhamento da intervenção para a qual cada aluno foi encaminhado e, 

concomitantemente, cada serviço deve fornecer-lhe, de forma sistemática e objetiva, toda a informação que 

permita a otimização da ação. 

As dinâmicas de sala de aula devem ser repensadas, começando pelos 7.ºs anos: 
 
a) Reformulação dos modelos de planificação de aula, seguindo o modelo que decorre do documento 
“Aprendizagens Essenciais” de cada disciplina, para cada domínio, contemplando: 
- Conhecimentos, capacidades e atitudes a desenvolver; 
- Ações estratégicas a promover / pedagogias ativas; 
- Áreas de competências dos descritores do perfil dos alunos a trabalhar; 
- Formas de avaliação dos processos e dos produtos a implementar. 
 
b) Implementação de pedagogias ativas e de dinâmicas de diferenciação pedagógica. 
 
c) Identificação das aprendizagens estruturantes que todos os alunos devem aprender e das que integrarão um 
conjunto de aprendizagens de desenvolvimento, a trabalhar só com os alunos que já dominam o primeiro grupo de 
conhecimentos, capacidades e atitudes. 
 
d) Promoção, nas equipas pedagógica/conselhos de turma, da planificação de DAC’s, cruzando e articulando 
aprendizagens complementares das diferentes disciplinas. 
 
e) Utilização das rubricas de aprendizagem e avaliação das aprendizagens como potenciadoras de aprendizagens 
com sentido.  


