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Introdução 

O relatório de AAE relativo ao 2.ºPeríodo foi elaborado pelo Observatório de Qualidade da Escola, de 

acordo com as competências de cada uma das equipas que o compõem e de acordo com o seguinte 

procedimento de recolha e análise de dados: 

 

PONTOS DO RELATÓRIO 
PROCEDIMENTO DE 
RECOLHA DE DADOS 

PROCEDIMENTO DE 
TRATAMENTO DE 

DADOS 
EQUIPA 

A - Dados de realização e de resultado  

Monitorização da melhoria dos processos – dados de realização 
Equipa de 
monitorização 
da melhoria 
dos processos 
e das medidas 
de suporte à 
aprendizagem 

1.Caracterização 
socioeconómica da Escola 

Fichas socioeconómicas 
dos alunos 

Mantém-se a 
apresentada no 1.º 
período 

2.Clima e ambiente educativos Programa InovarAlunos Análise estatística 

3.Execução e custos do PAA Relatório de execução Análise de conteúdo 

4.Monitorização do PAE 
Questionário Google 
Forms 

Análise estatística  

Monitorização da melhoria dos processos – dados de resultado 

Equipa de 
monitorização 
da melhoria 
da 
organização 

5.Estruturas e Serviços 
Questionário Google 
Forms 

Análise estatística 

6.Critérios de conformidade 
EQAVET  

Não analisado no 2.ºP 

7.Monitorização do Plano de 
EeA@D 

Questionário Google 
Forms 

Análise estatística 

8.Resultados (avaliação interna) Programa InovarAlunos Análise estatística 

9.Plano de formação da Escola Não analisado no 2.ºP 

A - Dados de impacto InfoEscolas  
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A – DADOS DE REALIZAÇÃO E DE RESULTADO 
 

I. MONITORIZAÇA O DA MELHORIA DOS PROCESSOS – DADOS DE 
REALIZAÇA O 

1. Caraterização socioeconómica da Escola  

Segue-se a referência apresentada no relatório do 1.º período. 

 

2. Clima e ambiente educativos 

2.1. Dados recolhidos na plataforma InovarAlunos 

A falta de pontualidade e a falta de TPC foram as ocorrências mais registadas: 

Gráfico 1 - Tipologia de ocorrências 

 Das 564 ocorrências cumuladas, 59% aconteceram no Ensino Básico, 33% nos Cursos Científico-

Humanísticos e 8% na Educação e Formação Profissional: 

 

Gráfico 2 - Tipologia de ocorrências por curso 

Nesta análise mais detalhada, constatou-se que o maior número destes registos aconteceu nos 9º (130), 8º 

(128), 10º (122) e 7º (76), anos: 
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Gráfico 3 - Tipologia de ocorrências por ano de escolaridade 

 

Concluiu-se pela existência de um coeficiente de correlação moderado entre: 

- O número de alunos com zero negativas e o número de alunos com zero ocorrências (0,64);  

- A percentagem de alunos com zero negativas e a percentagem de ocorrências na turma (-0,48); 

- O número de alunos com três ou mais negativas e o total de alunos com ocorrências (0,59); 

- A percentagem de alunos com três ou mais negativas e o total de alunos com ocorrências (0,56);  

O total de faltas de material e de faltas de pontualidade também mostrou um índice de correlação 

moderado com a existência de alunos com 3 ou mais negativas. 

Importante será perceber que a utilização desta ferramenta, para além de contribuir para o sucesso do 

aluno, uma vez que as correlações mostram que o clima de sala de aula tem implicação direta nas 

aprendizagens, logo, no sucesso, permite, ainda, prevenir a aplicação de medidas mais graves, 

nomeadamente as que se relacionam com a intervenção do Núcleo de Apoio Educativo (NAE). 

2.2. Intervenção do NAE 

2.2.1. Intervenção em sala de aula 
 

Não houve qualquer solicitação para ida do docente do NAE à sala de aula. 

2.2.2. Intervenção nas ordens de saída da sala de aula 
 

Não houve ordens de saída da sala de aula. 

2.3. Processos disciplinares 

Processos: nenhum, contra três do primeiro período, concluídos em janeiro, e dois do período homólogo 

do ano anterior;  

Eventos: nenhum, contra dois do primeiro período e um do tempo homólogo do ano anterior;  

Sanções: nenhuma. 
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2.4. Aplicação direta de sanções pelo diretor 

Nenhuma, à semelhança do período anterior e do tempo homólogo do ano anterior. 

2.5. Vinda dos pais e EE à Escola 

Comparativamente ao período letivo anterior, assiste-se a: 

 Percentagens muito elevadas de contactos de encarregados de educação em todos os níveis de 

ensino, tendo aumentado significativamente do 1º para o 2.º período (7518 contra 6387 do 

primeiro período);   

 Maior número de contactos, em todos os níveis de ensino, na reunião trimestral de apresentação 

de avaliação (657- 63,91% contra 635 - 61,77%, do 1º período); 

 Menor número de contactos por iniciativa própria (429 contra 475 do primeiro período); 

 Maior número de respostas aos contactos efetuados pelo diretor de turma (5818 contra 3378 do 

primeiro período letivo). 

 

Estas constatações decorrem da análise da tabela 1: 

 

Contactos versus número de alunos 62 % 62 % 116 % 114 % 104 % 103 % 1028 % 1023 %

Presentes na receção aos alunos 52 83,87% 100 86,21% 78 75,00% 794 77,24%

Na reunião trimestral - avaliação 55 88,71% 43 69,35% 81 69,83% 79 69,30% 80 76,92% 87 84,47% 635 61,77% 657 63,91%

Em reuniões extraordinárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,36% 46 4,47%

Por sua iniciativa - 1 vez 11 17,74% 10 16,13% 15 12,93% 20 17,54% 15 14,42% 10 9,71% 175 17,02% 166 16,15%

Por sua iniciativa - 2 vezes 13 20,97% 6 9,68% 11 9,48% 10 8,77% 21 20,19% 14 13,59% 130 12,65% 109 10,60%

Por sua iniciativa - 3 vezes 8 12,90% 7 11,29% 4 3,45% 6 5,26% 9 8,65% 17 16,50% 59 5,74% 74 7,20%

Por sua iniciativa sup. a 3 vezes 14 22,58% 18 29,03% 21 18,10% 13 11,40% 19 18,27% 18 17,48% 135 13,13% 80 7,78%

Sem contacto com o D.T. 1 1,61% 4 6,45% 3 2,59% 9 7,89% 1 0,96% 5 4,85% 36 3,27% 103 9,36%

6,45% 14 22,58% 9 7,76% 29 25,44% 6 5,77% 19 18,45% 104 9,45% 233 21,16%

Nº dos que contactaram 2 vezes 7 11,29% 6 9,68% 40 34,48% 14 12,28% 33 31,73% 12 11,65% 244 22,16% 170 15,44%

Nº dos que contactaram 3 vezes 7 11,29% 5 8,06% 18 15,52% 14 12,28% 6 5,77% 8 7,77% 121 10,99% 78 7,08%

Nº dos que contactaram mais de 3 vezes 43 69,35% 33 53,23% 46 39,66% 48 42,11% 58 55,77% 59 57,28% 523 47,50% 439 39,87%

Total de convocatórias feitas 234 508 509 727 116 608 3378 5818

Total de convocatórias não atendidas 4 5 6 5 2 18 36 67

Convocatórias atendidas 230 503 503 722 114 590 3342 5751

Total de contactos dos E.E. com os DTs 485 726 888 934 439 854 6387 7518

7ºANO 8ºANO 9ºANO
E.B. Contactos dos E.E. com a Escola

TOTAL CONTACTOS

1ºPeríodo 2ºPeríodo2ºPeríodo1ºPeríodo 2ºPeríodo 1ºPeríodo 2ºPeríodo 1ºPeríodo

Nº dos que contactaram 1 vez
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Tabela 1 - Vinda dos pais e EE à Escola 

Concluindo, constata-se a manutenção de uma cultura comportamental dos encarregados de educação no 

que respeita aos contactos com a Escola, essencialmente quando esta os convida, a exemplo do já 

monitorizado desde o ano letivo 2012-13. A maioria dos contactos foi efetuada à distância, o que, talvez, 

explique, por um lado, aquela elevada frequência e, por outro, a dedicação excecional dos diretores de 

turma em todo este processo. 

Propõe-se: 

Para evitar o erro da dupla contagem ou da fonte que direciona os contactos, que seja adicionada, no 

documento que constitui a grelha dos contactos com os encarregados de educação, uma coluna referente 

às Informações da Escola. 

 Para efeitos de uniformização de procedimentos, nos casos em que as mensagens de correio eletrónico 

não sejam direcionadas, individualmente, a cada um dos encarregados de educação da turma, que a 

contagem dos contactos por iniciativa da Escola, ou do diretor de turma, seja contabilizada de modo 

agregado. 

Contactos E.E. versus número de alunos 242 % 244 % 184 % 182 % 186 % 184 1028 % 1023 %

Presentes na receção aos alunos 209 86,36% 144 78,26% 130 69,89% 794 77,24%

Na reunião trimestral - avaliação 158 65,29% 165 67,62% 101 54,89% 113 62,09% 92 49,46% 88 47,83% 635 61,77% 657 63,91%

Em reuniões extraordinárias 3 1,24% 25 10,25% 1 0,54% 3 1,65% 3 1,61% 1 0,54% 14 1,36% 46 4,47%

Por sua iniciativa 1 vez 48 19,83% 34 13,93% 34 18,48% 45 24,73% 36 19,35% 29 15,76% 175 17,02% 166 16,15%

Por sua iniciativa 2 vezes 13 5,37% 23 9,43% 25 13,59% 23 12,64% 34 18,28% 21 11,41% 130 12,65% 109 10,60%

Por sua iniciativa  3 vezes 12 4,96% 17 6,97% 11 5,98% 13 7,14% 13 6,99% 13 7,07% 59 5,74% 74 7,20%

Por sua iniciativa sup. a 3 vezes 16 6,61% 18 7,38% 23 12,50% 2 1,10% 17 9,14% 7 3,80% 135 13,13% 80 7,78%

Sem contacto com o DT 3 1,24% 15 6,15% 10 5,43% 23 12,64% 10 5,38% 34 18,48% 36 3,27% 103 9,36%

Nº dos que contactaram 1 vez 23 9,50% 59 24,18% 28 15,22% 55 30,22% 27 14,52% 33 17,93% 104 9,45% 233 21,16%

Nº dos que contactaram 2 vezes 72 29,75% 63 25,82% 51 27,72% 39 21,43% 36 19,35% 17 9,24% 244 22,16% 170 15,44%

Nº dos que contactaram 3 vezes 47 19,42% 25 10,25% 19 10,33% 10 5,49% 11 5,91% 8 4,35% 121 10,99% 78 7,08%

Nº dos que contactaram mais de 3 vezes 97 40,08% 82 33,61% 76 41,30% 55 30,22% 102 54,84% 92 50,00% 523 47,50% 439 39,87%

Total de convocatórias feitas 587 804 659 979 663 1583 3378 5818

Total de convocatórias não atendidas 4 4 7 0 6 2 36 67

Convocatórias atendidas 583 800 652 979 657 1581 3342 5751

Total de contactos dos E.E. com os DTs 1145 1212 1157 1234 1108 1811 6387 7518

11ºANO 12ºANO

1ºPeríodo 2ºPeríodo 1ºPeríodo 2ºPeríodo 1ºPeríodo 2ºPeríodo

10ºANO TOTAL CONTACTOS

1ºPeríodo 2ºPeríodo
E.Sec.: Contactos dos E.E. com a Escola

Contactos E.E. versus número de alunos 39 % 39 47 % 47 % 48 % 48 % 1028 % 1023 %

Presentes na receção aos alunos 11 28,21% 37 78,72% 33 68,75% 794 77,24%

Na reunião trimestral - avaliação 18 46,15% 23 58,97% 24 51,06% 33 70,21% 26 54,17% 26 54,17% 635 61,77% 657 63,91%

Em reuniões extraordinárias 6 15,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 1 2,08% 14 29,17% 14 1,36% 46 4,47%

Por sua iniciativa 1 vez 0 0,00% 4 10,26% 5 10,64% 8 17,02% 11 22,92% 6 12,50% 175 17,02% 166 16,15%

Por sua iniciativa 2 vezes 0 0,00% 1 2,56% 5 10,64% 6 12,77% 8 16,67% 5 10,42% 130 12,65% 109 10,60%

Por sua iniciativa  3 vezes 0 0,00% 1 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,17% 0 0,00% 59 5,74% 74 7,20%

Por sua iniciativa sup. a 3 vezes 20 51,28% 3 7,69% 3 6,38% 1 2,13% 2 4,17% 0 0,00% 135 13,13% 80 7,78%

Sem contacto com o DT 8 20,51% 8 20,51% 0 0,00% 4 8,51% 0 0,00% 1 2,08% 36 3,27% 103 9,36%

Nº de E.E. que contactaram 1 vez 7 17,95% 10 25,64% 0 0,00% 13 27,66% 0 0,00% 1 2,08% 104 9,45% 233 21,16%

Nº de E.E. que contactaram 2 vezes 4 10,26% 0 0,00% 1 2,13% 4 8,51% 0 0,00% 15 31,25% 244 22,16% 170 15,44%

Nº de E.E. que contactaram 3 vezes 0 0,00% 3 7,69% 5 10,64% 3 6,38% 8 16,67% 2 4,17% 121 10,99% 78 7,08%

Nº de E.E. que contactaram mais de três vezes 20 51,28% 18 46,15% 41 87,23% 23 48,94% 40 83,33% 29 60,42% 523 47,50% 439 39,87%

Total de convocatórias feitas 6 134 411 235 193 240 3378 5818

Total de convocatórias não atendidas 6 25 1 8 0 0 36 67

Convocatórias atendidas 0 109 410 227 193 240 3342 5751

Total de cotactos dos E.E. com os DTs 365 158 506 290 294 299 6387 7518

E. Prof.: Contactos dos E.E. com a Escola
TOTAL CONTACTOS

1ºPeríodo 2ºPeríodo

1ºPROF. 2ºPROF. 3ºPROF.

1ºPeríodo 2ºPeríodo 1ºPeríodo 2ºPeríodo 1ºPeríodo 2ºPeríodo
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Os dados apresentados mostram que a Escola honra o compromisso com o clima e ambiente educativo: 

 

Tabela 2 - Cumprimento das metas relativas ao clima de escola 

 

3. Execução e custos do PAA  

3.1. Atividades previstas/atividades realizadas / Relatórios  

Estavam previstas 31 atividades para o 2.º período. No entanto, a situação pandémica levou a que se 

realizassem apenas 9, a maioria de âmbito disciplinar; foram entregues 13 relatórios (incluindo para 4 das 

atividades não realizadas): 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 - Atividades previstas e realizadas 

4. Monitorização do Plano de Ação Estratégica (PAE)  

Para monitorização do PAE, foi aplicado, tal como no 1.º período, um inquérito de satisfação, em formato 

Google Forms, constituído por perguntas objetivas e questões abertas. A análise estatística das respostas 

fornecidas foi posteriormente descrita, sendo que o grau de satisfação foi medido numa escala de 1 a 5 (em 

que 1 significa nada satisfeito, e 5, muito satisfeito): 

4.1. Medida 1 – Grupos de Ajuda Mútua no Âmbito da Gestão Flexível do Currículo 

4.1.1. Atividade 1 – Tutoria /Mentoria interpares 

O trabalho desenvolvido pelos técnicos do SPO no âmbito deste ponto incidiu em: a) ações de formação 

aos novos Mentores Medina, na primeira semana do segundo período; b) intervenção dos Mentores 

Medina em contexto de sala de aula, com os alunos do 7.º ano (turmas A, B e C), do 1º TGPSI e do 1.º 

TAPAS.  

Foi aplicado um inquérito de satisfação, cuja taxa de resposta global dos alunos Mentores Medina foi de 

29,9%, dos alunos mentorados, foi de 59,0%, e dos encarregados de educação, de 77,1%:  
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Mentores medina Alunos mentorados EE dos mentorados 

Razões apresentadas para participarem neste projeto da Escola 

promover a integração escolar de novos 
alunos 

promover a integração escolar na Escola promover a integração escolar 

contribuir para a promoção do sucesso 
escolar 

melhorar os métodos de estudo e 
gestão do seu tempo  

desenvolvimento de métodos de estudo 
e gestão de tempo para promoção do 
sucesso escolar 

contribuir para o cumprimento do 
regulamento interno e código de 
conduta e disciplina da Escola 

cumprir o regulamento interno e código 
de conduta e disciplina da Escola 

cumprimento das normas constantes do 
regulamento interno da escola/código 
de conduta e disciplina  

promover o voluntariado e a 
solidariedade; contribuir para a 
resolução de problemas e conflitos 

resolver problemas e conflitos minimização de situações de conflito, 
colaborando na sua resolução 

contribuir para o desenvolvimento 
pessoal, social e cultural e contribuir 
para a educação para a cidadania 

desenvolver competências necessárias 
no futuro 

contribuição para a cidadania 
desenvolvimento de competências que 
um dia serão úteis  
contribuição para o desenvolvimento do 
aluno nas várias dimensões: pessoal, 
social e cultural 

90% consideram que a sua participação 
neste projeto os ajudou a desenvolver 
competências que consideram ser 
importantes para o seu futuro, 
nomeadamente ao nível da 
comunicação, responsabilidade, 
criatividade/expressividade, 
solidariedade/voluntariado, 
relacionamento/interação social e 
exposição em público 

todos os alunos consideram que este 
projeto os ajudou a serem melhor 
integrados na escola; 47,3% consideram 
que os ajudou a serem melhores alunos 
até ao momento 

87,2% dos encarregados de educação 
consideram que este projeto ajudou os 
seus educandos a serem melhor 
integrados na escola; 63,8% consideram 
que os ajudou a serem melhores alunos, 
nomeadamente através do incremento 
da motivação para o estudo, melhor 
autoestima e melhor integração 

Nível médio de satisfação 
4,4 4,4 3,67 

Propostas de melhoria 

mais sessões, para poderem ser criados 
laços mais próximos com os novos 
alunos 

- mais sessões e palestras relacionadas 
com dicas para sermos melhores alunos 
- ajudar os alunos ao nível de problemas 
pessoais e familiares  
- melhorar a integração e solidariedade 

mais sessões, mais ações e mais 
dinâmicas 

Tabela 3 - Medida 1, Atividade 1 – Tutoria/Mentoria Interpares 

4.1.2. Atividade 2 – Escola para pais 

SERVIÇO AÇÕES PARTICIPAÇÃO 

SPO 
Workshops “Escola para Pais Gestores Educacionais” 

27 pais, nível de satisfação de 4,5 Workshop “Educação (Des)confinada: Regulação emocional em  
tempos de crise” 

SEE 

Workshop para pais dos alunos com autismo, no primeiro dia de 
aulas 

6 encarregados de educação, nível de  
satisfação de 4,8 

Atendimento aos pais dos alunos com medidas adicionais  
14 encarregados de educação, para 
um total de 84 atendimentos 

Atendimento aos pais dos alunos com medidas seletivas 
29 encarregados de educação  
44 atendimentos 

Tabela 4 - Medida 1, Atividade 2 – Escola para pais 

 

 

 

 

 

 



   

AAE/ESHM/00  Página 14 de 66 

4.1.3. Atividade 3 – Partilha de olhares e experiências 

SERVIÇO AÇÕES PARTICIPAÇÃO 

SPO 
Programa de Orientação Escolar e Profissional ESHM “Bússola  
– Agarra o Teu Futuro” 

Reunião inicial com os Diretores de  
Turma do 9º ano de escolaridade 

10 sessões com alunos, para um  
total de 459 presenças 

Sessão de esclarecimento - 35 pais/EE 
Tabela 5 - Medida 1, Atividade 3 – Partilha de olhares e experiências 

4.1.4. Atividade 4 – Sala de treino de métodos de estudo 

SERVIÇO AÇÕES PARTICIPAÇÃO 

SPO 

Salas de Treino de 
Métodos de Estudo  
1.ª fase: intervenção / 
capacitação 

7.º a 11.º anos: participação média de 4,6 alunos por sessão;  
Questionários de satisfação: taxa de resposta global - alunos 57,1%; - EE 38,1%;  
83,3% dos alunos consideram que a sua participação nas sessões de STME teve  
um impacto positivo nos seus resultados escolares; nível médio de satisfação, 3,75;  
93,8% dos EE consideram que a participação dos seus educandos nas sessões  
teve um impacto positivo nos resultados escolares dos mesmos; nível médio de  
satisfação, 4,0. 

Tabela 6 - Medida 1, Atividade 4 – Sala de treino de métodos de estudo 

4.1.5. Atividade 5 – Organização de grupos Fénix 

SERVIÇO AÇÕES MONITORIZAÇÃO 

Professores 
de 
Matemática 
7.ºano 

Prevista para a disciplina de Matemática do 7.º ano, a atividade 
apenas foi implementada no 7.ºC, uma vez que não foi possível à 
Escola distribuir esta atividade aos professores em funções, nem 
solicitar um professor para a realizar.  

Duas alunas, com dificuldades mais 
acentuadas (pequeno grupo, fora da 
sala de aula) 

Tabela 7 - Medida 1, Atividade 5 – Organização de Grupos Fénix 

4.1.6. Atividade 6 – Coadjuvação em sala de aula  

A coadjuvação em sala de aula tem acontecido de forma regular nas turmas dos 8.º e 9.º anos na disciplina 

de Matemática. Os docentes envolvidos reportaram uma atenção especial à preparação/utilização de 

recursos didático-pedagógicos adequados ao desenvolvimento da qualidade das suas aprendizagens e à 

implementação de estratégias e pedagogias diferenciadas, adaptadas às caraterísticas dos alunos, 

respeitando estilos e ritmos de aprendizagem. Os professores coadjuvantes revelaram que seria importante 

usufruirem de um tempo comum semanal com os docentes titulares da disciplina para poderem delinear 

estratégias e proceder à análise de desempenhos, o que só tem sido possível através de contactos 

informais e/ou antes/durante as sessões. 

No entanto, fruto de adaptação da Escola à situação pandémica, foi necessário alargar a implementação 

desta atividade à disciplina de Informática, no 8.º ano, na Área da Robótica; no 9.º ano, na área de folha de 

cálculo e, no 12.º ano, na disciplina de Aplicações Informáticas B. Decorreram somente nas primeiras 

semanas do período, enquanto as aulas decorreram presencialmente. Na auscultação feita aos 

encarregados de educação dos 8.º e 9.º anos, verifica-se que 62 dos 95 respondentes têm conhecimento 

das coadjuvações e que, desses, 86,3% revelam níveis de satisfação positivos. 

Os 4 docentes do Serviço de Educação Especial desenvolveram trabalho de coadjuvação em sala de aula 

com 12 docentes de turmas com alunos acompanhados por este serviço. Os docentes coadjuvados 
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responderam a um inquérito de satisfação, e todos consideraram que o trabalho de coadjuvação conduziu 

à melhoria das condições de aprendizagem. 

4.1.7. Atividade 7 – Salas de estudo específicas 

A ESHM disponibiliza salas de estudo específicas, marcadas simultaneamente no horário do docente e no 

das turmas, a alunos dos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

Na tabela abaixo apresentada, mostra-se a percentagem média de alunos que, por turma, frequentaram 

esta modalidade de apoio no decurso do segundo período do ano letivo 2020/2021: 

Turma Port. 
Mat. 

/MACS 
FQA BG GDA Hist. A HCA Geo. A Eco. A 

Lit. 
Port. 

Fra. Des. A 

9.º A 85 75           

9.º B 40 25           

9.º C 46 65           

9.º D 25 93           

9.º E 34 47           

10.º A 93 58 33  70        

10.º B 26 28 22 36 70        

10.º C 48 10 12          

10.º D 40 55 47 34         

10.º E 37    85  24      

10.º F 17 38      21 35    

10.º G 22 10 / 15    14   58    

10.º H 43 10    12  20     

10.º I 21 20    13  9     

10.º J 0     17    0 2  

11.º A 17 96 26 12         

11.º B 5 86 63 5         

11.º C 33 10 48 2         

11.º D 97 91 74 62         

11.º E 36 24 14  77        

11.º F 16    0 25 30   22 7  

11.º G 0 1      2 1    

11.º H 10 19    31  0     

12.º A 16 31           

12.º B 19 42           

12.º C 53 28           

12.º D 16 20          41 

12.º E 13 22           

12.º F 95     7       

12.º G 95     5       

Tabela 8 - Medida 1, Atividade 7 – Salas de estudo específicas (Percentagem de frequência) 

Questionados sobre as atividades desenvolvidas nas respetivas salas de estudo específicas, os docentes 

revelaram:  

a) Português - privilegiou-se a promoção de projetos interdisciplinares, revisão de conteúdos 

constantes dos diversos domínios de aprendizagem, autoavaliação de potencialidades e 

fragilidades na escrita e esclarecimento de dúvidas; 



   

AAE/ESHM/00  Página 16 de 66 

b) Matemática e MACS - optou-se preferencialmente pela resolução de exercícios personalizados 

(conforme a diagnose das dificuldades dos alunos), pelo esclarecimento de dúvidas, pela promoção 

de hábitos de trabalho e de autonomia no estudo; 

c) Física e Química A - incidiu-se fundamentalmente na consolidação e recuperação de 

conhecimentos, no esclarecimento de dúvidas, na interpretação de enunciados e na resolução de 

problemas; 

d) Biologia e Geologia - privilegiou-se a realização de fichas de trabalho com exercícios de exame 

nacional, a interpretação de enunciados e o esclarecimento de dúvidas; 

e) Geometria Descritiva A - conferiu-se prioridade à compreensão espacial e a métodos de 

representação de projeção, assim como à análise de dificuldades detetadas nos instrumentos de 

avaliação aplicados; 

f) História A - procedeu-se, preferencialmente, à resolução de exercícios, à elaboração de sínteses 

esquemáticas e à organização e acompanhamento de trabalhos de pesquisa; 

g) Geografia A - investiu-se na consolidação e recuperação de aprendizagens e na preparação para as 

fichas temáticas; 

h) História e Cultura das Artes - privilegiou-se a realização de exercícios de revisão, o esclarecimento 

de dúvidas e a organização e acompanhamento de trabalhos de pesquisa. 

Em termos genéricos, os docentes inquiridos entendem que existe uma correlação positiva entre a 

frequência das salas de estudo específicas, a melhoria das aprendizagens e a obtenção de melhores 

classificações.  

Numa análise global aos dados constantes da tabela acima apresentada, podemos concluir que o número 

médio de alunos que frequenta as salas de estudo é heterogéneo, variando:  

i. de disciplina para disciplina na mesma turma e ano;  

ii. de ano para ano na mesma disciplina, e  

iii. no mesmo ano por curso frequentado.  

Salienta-se a frequência residual dos alunos das turmas 10.º J e 11.º G nas salas de estudo que lhes são 

disponibilizadas.  

Nos poucos casos em que o docente titular da disciplina e o professor da sala de estudo específica não 

puderam coincidir, os docentes referiram que as tarefas para cada sessão foram delineadas pelo professor 

titular da disciplina e aferidas com o docente que ministra a sala de estudo específica que, por sua vez, foi 

fornecendo regularmente o feedback do desenvolvimento das sessões. Ainda assim, reiteram-se as 

vantagens de ser o professor titular da disciplina a lecionar a sala de estudo específica. 

A partir das respostas dos encarregados de educação aos inquéritos, pode-se constatar que as salas de 

estudo são tidas como uma oportunidade para consolidar aprendizagens e esclarecer dúvidas dos seus 

educandos, podendo, assim, contribuir para a melhoria das classificações finais das disciplinas e para uma 
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melhor preparação para os exames nacionais. Contudo, nas 313 respostas recebidas, só 132 pais (42,2%) 

referem que os seus educandos as frequentam, com maior incidência no 9.º ano do que no Ensino 

Secundário. As razões invocadas para a não frequência desta modalidade de apoio pelos alunos foram:  

- Inexistência de dúvidas para serem debeladas; - Coincidência com os horários dos centros de explicações; 

- Opção dos alunos em estudar autonomamente em casa. Mais revelam os encarregados de educação que 

a marcação das salas de estudo para o final do dia desencoraja os alunos para a sua frequência. Este facto é 

particularmente sensível nos casos em que, numa tarde, só estejam marcadas salas de estudo específicas. 

No entanto, 93,2 % dos pais cujos educandos frequentam as salas de estudo específicas reconhecem que 

estas ajudam a trabalhar/ultrapassar dificuldades, apresentando, como sugestões de melhoria, a promoção 

de um acompanhamento mais individualizado aos alunos e a aposta em atividades de cariz mais prático, 

difíceis de implementar em grande grupo.  

Numa escala gradual, de 1 a 5, indicadora do seu nível de satisfação com as salas de estudo específicas, 

84,1% dos pais indicaram os níveis 4 (Muito Bom) ou 5 (Excelente). 

Em suma, as salas de estudo específicas constituem-se como modalidades de apoio pedagógico muito 

válidas, no sentido em que garantem um suporte ágil e próximo a alunos que revelam dificuldades. Por 

outro lado, revelam-se também como uma oportunidade para os alunos que, não tendo dificuldades 

explícitas, continuam a melhorar e a progredir nas suas aprendizagens. Apesar de ser desejável que mais 

alunos as frequentem, o feedback global é marcadamente positivo, assim como o reconhecimento de que 

devem ser mantidas (por professores aplicadores, alunos e encarregados de educação).  

4.2. Medida 2 – Organização Flexível de Grupos no âmbito da Gestão Flexível do Currículo 

4.2.1. Atividade 1 – Desenvolvimento de trabalho autónomo, interpares, com mediação de 
professores 

4.2.2. Atividade 2 – Integração das aprendizagens de várias componentes de currículo, 
privilegiando a pesquisa, tratamento e seleção de informação 

As atividades 4.2.1. e 4.2.2. desenvolveram-se fundamentalmente através de projetos interdisciplinares de 

promoção de gestão e autonomia curriculares, a primeira para o Ensino Básico e a segunda para o Ensino 

Secundário.  

Em termos gerais, as respostas dadas pelos diretores de turma revelam que o projeto contribuiu para o 

desenvolvimento da autonomia nos alunos, para a concretização das aprendizagens nas disciplinas 

participantes e para a promoção da maioria das áreas de competência do PASEO, mormente o 

desenvolvimento pessoal e autonomia, o relacionamento interpessoal, o raciocínio e resolução de 

problemas, a informação e comunicação, o saber científico, técnico e tecnológico, o pensamento crítico e 

pensamento criativo e o bem-estar, saúde e ambiente.  

Na maioria dos casos, os projetos no âmbito da Medida 2 do PAE foram desenvolvidos em articulação com 

a área curricular de Cidadania e Desenvolvimento.  
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Os projetos adotados versam sobre temáticas de grande pertinência e atualidade, enquadráveis nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como o ambiente (alterações climáticas, resíduos 

hospitalares e eletrónicos, limpeza costeira, plogging, ...), estilos de vida saudável (educação alimentar, 

cuidados com a pandemia, património local, ...), voluntariado, direitos humanos, desafio digital, 

empreendedorismo, desenvolvimento sustentável, comunicação social, interculturalidade, projetos 

(nacionais e internacionais) e igualdade de género. Para o seu desenvolvimento, foram promovidas 

atividades diversificadas: trabalhos de pesquisa, apresentações multimédia, criação de portfólios digitais, 

elaboração e tratamento de inquéritos, debates, visionamento de filmes, palestras, sessões práticas, 

criação de padlets e avatares, ensaios, leitura e exposição de trabalhos. Por iniciativa do Serviço de 

Educação Especial, foi feita a exploração, de forma transdisciplinar, das temáticas da deficiência e da 

inclusão. 

Sobre o grau de satisfação face ao impacto dos projetos nos educandos, foram obtidas as respostas de 44 

conselhos de turma (98%) - o 11.ºF, pela segunda vez, este ano letivo, não fez chegar os seus dados -, 

auscultados nas reuniões de avaliação e cujos dados se apresentam na tabela seguinte, mostram que 99,5% 

dos professores estão satisfeitos com a implementação dos projetos (níveis 3, 4 e 5), sendo o nível médio 

global de satisfação de 3,87: 

Capacidade de lutar por objetivos: 

Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Perseverança 0 0 29,5 68,2 2,3 3,73 

Autocontrolo 0 0 27,3 65,9 6,8 3,80 

Entusiasmo 0 2,3 27,3 59,1 11,4 3,80 
       

Capacidade de trabalhar com os outros: 

Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Cordialidade 0 0 22,7 45,5 31,8 4,09 

Respeito 0 0 22,7 47,7 29,5 4,07 

Cuidado com o outro 0 0 29,5 54,5 15,9 3,86 
       

Capacidade de trabalhar com os outros: 
Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Calma 0 0 31,8 52,3 15,9 3,84 

Otimismo 0 2,3 15,9 70,5 11,4 3,91 

Confiança 0 0 18,2 72,7 9,1 3,91 
       

Contribuição para distinguir factos de ficção 

 0 0 47,7 40,9 11,4 3,64 

Tabela 9 - Medida 2, Atividades 1 e 2 – Satisfação Conselhos de Turma 

Os encarregados de educação foram solicitados a responder a um inquérito online sobre os projetos 

interdisciplinares. Das 391 (38%) respostas submetidas (125 do Ensino Básico (45%) e 266 (36%) do Ensino 
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Secundário), depreende-se que só cerca de metade dos pais revela conhecer os projetos e que, destes, há 

situações em que respondem afirmativamente sobre o seu conhecimento, mas cuja inconsistência nas 

respostas subsequentes deixa um rasto de dúvida. A análise dos dados mostra que os encarregados de 

educação dos alunos do Ensino Básico revelam um índice de satisfação ligeiramente inferior ao dos seus 

congéneres do Ensino Secundário. No respeitante ao impacto dos projetos nos seus educandos, obtiveram-

se as distribuições percentuais que se apresentam na tabela, que revelam que 97,0% dos encarregados de 

educação que responderam ao inquérito estão satisfeitos com a implementação dos projetos (níveis 3, 4 e 

5), e que o nível médio global de satisfação é de 4,05: 

Capacidade de lutar por objetivos: 

Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Perseverança 0,5 1,0 22,0 49,7 26,7 4,01 

Autocontrolo 0 1,0 26,2 47,6 25,1 3,97 

Entusiasmo 2,6 2,6 29,3 42,4 23,0 3,81 
       

Capacidade de trabalhar com os outros: 

Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Cordialidade 0 2,1 17,8 37,7 42,4 4,20 

Respeito 0 0,5 11,5 28,8 59,2 4,47 

Cuidado com o outro 0 0,5 10,5 37,2 52,8 4,40 
       

Capacidade de trabalhar com os outros: 

Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Calma 1,6 3,1 25,1 42,4 27,7 3,92 

Otimismo 1,0 5,2 23,0 46,1 24,6 3,88 

Confiança 1,0 4,2 27,2 42,4 25,1 3,86 
       

Contribuição para distinguir factos de ficção 

 0,5 2,1 20,9 52,4 24,1 3,97 

Tabela 10 - Medida 2, Atividades 1 e 2 – Satisfação EE 

O mesmo inquérito foi também aplicado aos alunos, tendo por eles sido submetidas 511 respostas (50%) 

(141 do Ensino Básico (51%) e 370 do Ensino Secundário (49%)). Como pontos positivos do 

desenvolvimento dos projetos, os alunos invocaram a melhoria da relação interpessoal, com a consequente 

melhoria da forma como os alunos interagem entre si, e a criação de um ambiente de amizade, 

compreensão e tolerância. Como aspetos a melhorar, referem a gestão do volume de trabalho ao longo do 

período, realçando que o envolvimento de algumas disciplinas é ainda forçado, e que lhes são solicitadas 

tarefas sem a devida orientação. O balanço da implementação dos projetos foi considerado positivo por 

80,3% dos alunos. No respeitante ao impacto dos projetos, obtiveram-se as distribuições percentuais que 

se apresentam: 

Capacidade de lutar por objetivos: 

Nível: 1 (nada 2 3 4 5 (muito Valor 
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satisfeito) satisfeito) médio 

Perseverança 1,2 1,8 24,9 54,2 18,0 3,86 

Autocontrolo 1,6 1,4 22,9 52,4 21,7 3,91 

Entusiasmo 4,3 6,5 30,5 40,3 18,4 3,62 
       

Capacidade de trabalhar com os outros: 

Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Cordialidade 1,6 1,6 18,2 45,4 33,3 4,07 

Respeito 1,2 1,2 7,0 26,0 64,6 4,52 

Cuidado com o outro 1,4 1,0 11,4 43,3 42,9 4,25 
       

Capacidade de trabalhar com os outros: 
Nível: 1 (nada 

satisfeito) 

2 3 4 5 (muito 
satisfeito) 

Valor 
médio 

Calma 3,5 4,5 23,1 40,7 28,2 3,86 

Otimismo 3,9 4,7 23,1 44,8 23,5 3,79 

Confiança 3,5 6,1 23,3 46,2 20,9 3,75 
       

Contribuição para distinguir factos de ficção 

 1,6 1,4 20,7 51,7 24,7 3,96 

Tabela 11 - Medida 2, Atividades 1 e 2 – Satisfação alunos 

Estes resultados mostram que 85,0% dos alunos que responderam ao inquérito estão satisfeitos com a 

implementação dos projetos (níveis 3, 4 e 5), e que o nível médio global de satisfação é de 3,96.  

A análise dos dados constantes da tabela evidencia também que os alunos do Ensino Básico revelam um 

índice de satisfação ligeiramente superior ao dos alunos do Ensino Secundário.  

Refira-se, também, que as respostas dos conselhos de turma, dos alunos e dos encarregados de educação 

se revelaram muito consistentes (curvas de distribuição de Gauss muito similares).  

Paradoxalmente, o grau de satisfação referido por todos os grupos de respondentes relativamente ao 

desenvolvimento, pelos alunos, da capacidade de lutar por objetivos, de trabalhar com os outros e de 

distinguir factos de opiniões não parece ter tido impacto nas aprendizagens consideradas para atribuição 

das notas de final de período (vd. ponto 8. Deste Relatório – Resultados), como indicariam as respostas que 

os respondentes deram (v. ponto 4.2.5. deste Relatório) quando questionados sobre a utilização das 

rubricas de avaliação que constam do Referencial de Avaliação da ESHM.  
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4.2.3. Atividade 3 – Metodologia Flipped Classroom / Sala de Aula Invertida 

As respostas ao documento de monitorização do PAE revelam que a sala de aula invertida, aplicada 

respeitando a sua metodologia de referência, só aconteceu em duas disciplinas:  

ANO/TURMA/DISCIPLINA TEMA 

Geografia do 10.º ano 
Sumariada como “Clima de Portugal, cartas sinópticas, distribuição da precipitação e recursos 
hídricos – Aula Invertida com o Programa Informático Socrative” 

Matemática A do 11.º  
ano 

“Geometria – inclinação de uma reta num plano” 

Tabela 12 - Medida 2, Atividade 3 

Alguns encarregados de educação responderam a este campo no inquérito de satisfação, mas por lapso, 

pois os diretores de turma confirmaram que a metodologia não foi efetivamente aplicada nas turmas dos 

seus educandos. Em resposta aos inquéritos online, praticamente todos os pais avaliaram a atividade como 

positiva, com um grau de satisfação médio global de 3,83 numa escala gradual de 1 a 5. 

4.2.4. Atividade 4 – Diferenciação Pedagógica 

A diferenciação pedagógica, nos termos em que se preconiza a sua implementação, foi aplicada a alunos 

das turmas 9.º A, 9.º B e 11.º G, tendo incidido essencialmente em atividades de apoio tutorial e de 

antecipação e reforço das aprendizagens. Outros professores preencheram o campo da diferenciação 

pedagógica nos seus contributos para o relatório de monitorização do PAE, mas associando-a a um 

acompanhamento mais individualizado em sala de aula a alunos que vão revelando dificuldades ou que 

solicitam esclarecimento de dúvidas, o que não tem correspondência formal com uma aula planificada e 

sumariada para atividades de efetiva diferenciação. A análise das respostas submetidas pelos pais revelou 

que 30,7% reconhecem que os seus educandos participaram nesta atividade e, destes, 92,5% consideram 

que os ajudou a melhorar as suas aprendizagens. O grau de satisfação médio foi de 3,92 numa escala 

gradual de 1 a 5. 

4.2.5. Atividade 5 – Avaliação Pedagógica 

A análise dos contributos para a monitorização da atividade 5 da Medida 2 do PAE revela que praticamente 

todas as rubricas presentes no Referencial de Avaliação da ESHM foram implementadas no decurso do 

segundo período letivo.  

Verifica-se que as rubricas respeitantes a processos de trabalho (individual e em grupo), a trabalhos de 

pesquisa e a apresentações orais são transversais às diferentes turmas e áreas disciplinares, tendo sido 

aplicadas tanto na vertente formativa como na vertente sumativa do processo de avaliação pedagógica. A 

aplicação destas rubricas concorreu principalmente para a consecução das áreas de competência do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

As rubricas mais direcionadas para o conhecimento dos conteúdos curriculares, por terem sido concebidas 

para promover as aprendizagens essenciais das diversas disciplinas, apresentam um perfil de utilização 

consistente com a área do conhecimento em que se enquadram. Assim, nas disciplinas de Português e de 
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línguas estrangeiras, predominam as rubricas relacionadas com a proficiência na escrita, leitura e oralidade; 

nas áreas de Matemática e das Ciências, há uma maior incidência nas rubricas relacionadas com a 

resolução de exercícios/problemas, o trabalho experimental e a comunicação científica; na área de 

Informática, trabalha-se preferencialmente o trabalho de projeto e o desempenho na atividade 

laboratorial; nas disciplinas da área das Ciências Sociais e Humanas, aposta-se em rubricas como 

debates/fóruns, trabalhos de pesquisa – avaliação do produto e em questionários diversos (escritos, orais e 

online); na Educação Física, prevalecem as rubricas de exercício critério, situação de jogo e aptidão física;  

nas disciplinas de Artes, dá-se particular ênfase ao portfolio, ao dossiê/caderno de registos e ao debate. No 

Serviço de Educação Especial (ACS), aplicam-se predominantemente as rubricas Comunicação, Linguagem e 

Fala, Aprendizagem Geral e Aplicação de Conhecimentos, Realização de Tarefas, Dossiê de trabalho e 

caderno da disciplina. 

Conclui-se, a partir das respostas registadas nos relatórios de monitorização do PAE, que a implementação 

das rubricas de avaliação apresentou, neste período letivo, a abrangência requerida, e que o Referencial de 

Avaliação da ESHM se constitui como a base de trabalho do processo avaliativo na Escola.  

Aos encarregados de educação, foi enviado, por correio eletrónico, o questionário de participação dos 

Pais/EE no processo de avaliação elaborado pelo OQE, e solicitado o seu preenchimento através de um link 

disponibilizado. No que respeita à implementação da avaliação pedagógica, a análise das 391 respostas 

(38%) reportadas nos documentos de monitorização revela que:  

a) 74,2% dos encarregados de educação conhecem o Referencial de Avaliação da Escola, ainda que, em 

alguns casos, as respostas subsequentes não validem por completo a profundidade deste conhecimento;  

b) referem que as rubricas mais realizadas pelos seus educandos nas aulas são o trabalho de grupo, a 

apresentação oral, o trabalho de pesquisa, a resolução de exercícios, o relatório e a expressão escrita e 

oral. Existe um conjunto apreciável de respostas “Não sei” (16,9%), e outras que remetem para testes e 

outros questionários, e para comportamento e participação; 

c) as sugestões dos encarregados de educação para a melhoria do projeto são muito residuais e apontam 

para que se evite a sobrecarga de trabalhos nos seus educandos, para que lhes seja dado mais tempo para 

a concretização das tarefas e para a realização de projetos de investigação; 

d) relativamente ao grau de satisfação sobre a avaliação pedagógica, adotando uma escala de cinco níveis 

em que o nível 1 corresponde a “nada satisfeito” e o nível 5 corresponde a “muito satisfeito”, há descida, 

relativamente ao 1.º período, na percentagem de respostas nível 1, 2 e 3, correspondendo-lhe uma subida 

nos níveis 4 e 5. Conclui-se, assim, que 93,9% dos respondentes avaliou positivamente (níveis 3, 4 e 5) a 

avaliação pedagógica, valor ligeiramente superior ao registado no primeiro período (90%):  
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nível 1 
(nada satisfeito) 

nível 2 nível 3 nível 4 
nível 5 

(Muito satisfeito) 
2,8% 3,3% 30,9% 45,5% 17,4% 

Tabela 13 - Medida 2, Atividade 5 

4.2.6. Atividade 6 – Currículo, Literacias e Aprendizagem com a BE 

Do Ensino Básico, a Biblioteca Escolar recebeu, neste segundo período, o plano de trabalho do 9.ºA. As 

turmas 8.ºD, 9.ºB e 9.ºD continuam a não apresentar, nem plano de trabalho, nem qualquer atividade. 

Foram feitas 28 publicações, provenientes de 8 turmas (57% das turmas do 3.º Ciclo).  

Do Ensino Secundário, foram enviados 4 planos de trabalho, das turmas 10.ºB, 10.ºJ, 1.ºTAPAS e 2.ºASSI. 

Continuam a faltar os planos de trabalhos das turmas 10.ºA, 10.ºD, 10.ºE, 10.ºG, 11.ºB, 11.ºC, 11.ºF, 

2.ºTGPSI, 12.ºA, 12.ºB, 12.ºF e 3.ºTGPSI. Foram feitas 70 publicações, provenientes de 21 turmas (68% das 

turmas do Ensino Secundário). Não recebemos qualquer trabalho das turmas 10.ºE, 10.ºG, 11.ºA, 11.ºB, 

11.ºE, 2.ºTGPSI, 12.ºA, 12.ºB e 12.ºG. 

Globalmente, os trabalhos apresentam informação clara, rigorosa e bem estruturada, e incluem gráficos, 

imagens e ilustrações, apesar de nem sempre devidamente legendados. As referências bibliográficas 

também apresentam lacunas, reduzindo-se, na generalidade, a webgrafias incompletas, pelo que se 

recomenda vivamente a consulta do guião “Como Fazer referências bibliográficas”, existente na Biblioteca 

e no blogue becomletras.blogspot.com. É de salientar, no entanto, que, nas turmas que frequentaram 

sessões sobre esta temática, se verifica o cuidado de fazer as devidas referências.  

Observa-se, neste período, uma maior diversidade na forma de apresentação dos trabalhos (texto, cartaz, 

panfleto, apresentação em PowerPoint, vídeo…).  

Em alguns casos, não é óbvia a relação dos trabalhos apresentados com o tema-problema definido para a 

turma, facto que evidencia uma certa dificuldade dos conselhos de turma em articular os trabalhos. 

4.2.7. Atividade 7 – Atingir objetivos, trabalhar com os outros e gerir emoções 

Em todas as turmas, foi referido que a participação nas sessões do projeto Gestão Flexível do Currículo teve 

impacto positivo nos resultados escolares, mesmo nos casos em que o número de disciplinas envolvidas foi 

muito reduzido. Este facto justifica a importância de se continuarem a promover projetos de cariz mais 

interdisciplinar. O grau de satisfação das equipas pedagógicas com a participação no projeto em relação a 

diversos aspetos revelou predomínio das menções “muito satisfeito” e “satisfeito”, exceto na turma em 

que o número de disciplinas envolvidas foi muito reduzido, onde se salientou o grau de satisfação 3. Todas 

as atividades realizadas no âmbito do tema integrador da turma permitiram uma aquisição de 

competências em áreas diversificadas, imprescindíveis para o sucesso alcançado nas diferentes disciplinas 

envolvidas.  
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II. MONITORIZAÇA O DA MELHORIA DA ORGANIZAÇA O – DADOS DE 
RESULTADO 

5. Estruturas e Serviços 

5.1. Biblioteca Escolar (BE) 

Para além do acompanhamento diário aos alunos na Biblioteca Escolar, foram realizadas cinco 

ações de formação integradas no projeto “Literacias da Informação e Digital”, sobre “Como fazer 

citações e referências bibliográficas”, “Como construir um portefólio digital” (sessões presenciais 

e, mais tarde, online) e “Segurança na Internet (formação à distância)”, com a participação de 

turmas dos 9.º, 10.º e 11.º anos.   

Foram, ainda, realizadas sete ações de regulação (apoio aos professores), individuais e em grupo, 

no sentido de integrarem, nas suas práticas, metodologias inovadoras, promovendo o 

desenvolvimento de competências nas áreas da literacia da informação e literacia dos media, 

definidas no referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”. Destas ações, salienta-se, pelo 

número de formandos envolvidos, o workshop online “O Google Forms” na avaliação para e das 

aprendizagens (formação à distância)”. 

No âmbito da Medida 2 do PAE, foram publicados, no padlet da Escola, mais de uma centena de 

trabalhos que contribuem, de uma forma geral, para o desenvolvimento de todas as competências 

do PASEO. 

Com o objetivo de promover o livro e a leitura, foram realizadas diversas atividades: o Concurso 

Nacional de Leitura (Fase Escolar presencial e Fase Municipal online) e a Semana da Leitura (à 

distância). As atividades concluídas até ao momento, cujo grau de participação é passível de 

contabilização, contaram com 1267 participantes.  

Algumas das atividades da Biblioteca Escolar, nomeadamente ao nível da gestão, são realizadas 

com a colaboração do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares e com a Rede de Bibliotecas do 

Concelho de Esposende. Outras iniciativas há, como o Concurso Nacional de Leitura e a Semana da 

Leitura, que se inserem em projetos de âmbito nacional - Rede de Bibliotecas Escolares, e o Plano 

Nacional de Leitura. Também as atividades relacionadas com a segurança na Internet são 

desenvolvidas em articulação com o projeto Seguranet. 

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

A EMAEI acompanhou, no 2.º período, 74 alunos (1.ºP-32) do Ensino Básico, dos quais 21 na alçada do SEE. 

Um destes alunos, acompanhado pelo SEE, teve 12 negativas; dois alunos tiveram 8; 1 aluno, também 
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acompanhado pelo SEE, teve 7 negativas. Um aluno teve 6 negativas, dois tiveram 5, 7 tiveram 4 negativas 

(um destes alunos é acompanhado pelo SEE); 6 alunos tiveram 3 negativas. Conclui-se, assim, que vinte 

alunos (27%) registaram mais de 2 negativas no 2.º período. Nos cursos Científico-Humanísticos do Ensino 

Secundário, num universo de 59 alunos (1.ºP-40), 3 (um dos quais acompanhado pelo SEE) tiveram 5 

negativas e 4 tiveram 3 negativas – 11% dos alunos acompanhados pela EMAEI tiveram mais do que 2 

negativas, no 2.ºperíodo. Na EFP, num total de 27 alunos – 22 dos quais acompanhados pelo SEE (1.ºP 25) - 

que usufruíram de medidas, aumentou para 9 (33%) o número dos que apresentaram módulos em atraso 

(um aluno com 5 módulos em atraso, 1 com 3, 2 com 2 e os restantes com 1 módulo em atraso). 

Nos conselhos de turma de avaliação do 2.º período, os professores decidiram que era necessário estender 

a ação a mais alunos, que foram encaminhados para diferentes medidas, nomeadamente, para STME, 

Acompanhamento Psicológico e apoios a diferentes disciplinas. Foram identificados, pelos Conselhos de 

turma, 7 alunos do 3.º Ciclo e 5 do Ensino Secundário.  

Os dados parecem indicar que a ESHM teve dificuldade em chegar aos alunos que apresentam mais 

dificuldades ao nível da codificação social e para os quais o apoio da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI) é a última instância de atuação dento da Escola. A situação de insucesso aqui 

referida foi já alvo de reflexão em reuniões da EMAEI, tendo sido efetuadas diligências no sentido de 

adequar a ação às necessidades dos alunos. Por outro lado, ficaram os colegas do SEE de fazer uma análise 

mais aprofundada das razões destes resultados nos alunos que acompanham, e de propor medidas a 

operacionalizar. Assim, a EMAEI considerou necessário alertar os Diretores de Turma para a necessidade de 

serem identificados ou encaminhados para novas medidas 14 alunos do 3.º Ciclo e 13 do Ensino 

Secundário. 

5.3. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Além das ações apresentadas na monitorização do PAE da Escola, o Serviço de Psicologia e Orientação, no 

âmbito de alunos identificados pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), efetuou 

o acompanhamento de 88 alunos, tendo sido efetuadas 231 sessões/consultas no 2º período escolar. 

Destes alunos, 74 foram identificados com medida universal e 14 com medidas seletivas. Efetuou também 

o acompanhamento psicológico de 22 alunos, no decorrer do 2º período escolar, tendo sido efetuadas 113 

consultas individualizadas com alunos. No âmbito do Projeto ELOS, foram intervencionados 2 alunos, tendo 

sido efetuadas 15 sessões. Por conseguinte, o SPO teve, no decorrer do 2º período, 211 processos 

individuais de alunos em acompanhamento psicológico e/ou psicopedagógico, totalizando 803 

intervenções psicológicas e/ou psicopedagógicas. 

Foram ainda efetuados 224 atendimentos formais com encarregados de educação, e 219 (atendimentos 

formais) com docentes, no 2º Período.  
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5.4. Serviço de Educação Especial (SEE) 

Ao longo do segundo período, foram acompanhados/monitorizados pelo SEE, 75 alunos, com Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, 29 dos quais com Medidas Seletivas, 14 com Medidas Adicionais e os 

restantes 32 com Medidas Universais a beneficiar de Adaptações ao Processo de Avaliação. Neste âmbito, foi 

prestado trabalho de apoio tutorial a 23 alunos, tendo sido realizadas/assistidas 174 sessões, das 208 sessões 

disponibilizadas, pelo que a taxa de assiduidade foi de 84%. O grau de eficácia foi alto em 16 alunos (70%), 

moderado em 4 alunos (17%) e baixa em 3 alunos (13%). Foi também feito trabalho colaborativo com 

docentes de todos os conselhos de turma, pais/encarregados de educação e técnicos envolvidos no 

acompanhamento dos alunos com espetro de autismo. Os docentes do SEE asseguraram a lecionação das 

atividades substitutivas de Literatura e de Oficina de Expressões, respetivamente, junto dos alunos de TACSA 

e TACSB. 

Destaca-se que 91% dos alunos acompanhados e/ou monitorizados pelo SEE do 3º Ciclo do Ensino Básico e 

do Ensino Secundário, em Cursos Científico-Humanísticos, mantiveram ou melhoraram o seu aproveitamento 

escolar. Contudo, 9% dos alunos pioraram o seu desempenho académico. Assim, e relacionando o que foi 

dito nos pontos relativos à EMAEI e ao SEE, ao OQE parece que é imprescindível que passe a haver um 

acompanhamento direto dos alunos com medidas seletivas, em sala de aula (coadjuvação aos docentes), 

para além da manutenção de boas práticas relacionadas com Apoio Tutorial individualizado (individualmente 

ou em pequeno grupo) prestados a alunos com mais dificuldades. 

5.5. Projeto Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar - Rumo ao Sucesso (PRS) 

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

âmbito do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (NORTE 2020), deu continuidade, durante o 

2.º período, ao trabalho dos seus 3 subprojetos: Núcleo de Intervenção com Alunos e Famílias (NIAF), 

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

Mantiveram-se, as modalidades de intervenção iniciadas no primeiro período: 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). Contudo, e dada a alteração para a modalidade de 

Ensino à Distância (E@D) a partir de 8 de fevereiro, e após suspensão das atividades letivas e não letivas no 

período de 22 de janeiro a 5 de fevereiro, as sessões desenvolveram-se na modalidade online, através de 

sessões síncronas e/ou assíncronas. 

No decurso do 2.º período letivo, registou-se um total de 125 alunos propostos para intervenção por uma 

ou mais valências do PRS, verificando-se a frequência de 122 alunos (74 do Ensino Básico, 42 dos Cursos 

Científico-Humanísticos e 6 de Cursos Profissionais), o que correspondeu a 97,6% do número de propostos. 

Contabilizaram-se apenas 3 situações em que os alunos não frequentaram nenhuma valência do Projeto. 
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Segue um quadro que ilustra os dados estatísticos dos alunos intervencionados ao longo do segundo 

período letivo, de acordo com a modalidade de intervenção e o número de valências frequentadas: 

Tabela 14 – Valências PRS 

 

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

respetiva taxa de assiduidade, bem como as respetivas atividades desenvolvidas: 

Valência 
N.º de Alunos 
em Frequência 

Taxa de 
Assiduidade 

Atividades Realizadas 

Psicologia 46 

45 
EMAEI 

71,8% 

- Intervenção psicológica individual. 
- Intervenção psicológica, no âmbito das Salas de Treino e Métodos de 
Estudo – Fase 2 (NIAF). 
- Capacitação parental.  
- Dinamização de workshop Uso Positivo das Tecnologias, no âmbito do 
Projeto da Escola, Escola para Pais – Gestores Educacionais, em 
articulação com a valência de Informática/Robótica. 

1 VOL. 

Terapia da Fala 12 

12 
EMAEI 

94,5% 

- Intervenção individualizada em Terapia da Fala (TF) 
- Capacitação parental. 
- Articulação com o Projeto Escrita e Leitura Orientados para o Sucesso 
(ELOS). 
- Planeamento, execução e monitorização do PRS, em articulação com a 
Escola. 

0 VOL. 

Karaté 7 

1 
EMAEI 

75,9% 

- Intervenção direta com alunos. 
 

6 VOL. 

0 
COADJ. 

Mais 
Capacidade 

(Xadrez e Jogos 
Matemáticos) 

9 

1 
EMAEI 

92,3% 

- Intervenção direta com alunos. 
 

8 VOL. 

Competências 
Digitais 

55 

3 
EMAEI 

84,9% 

- Intervenção direta com alunos. 
- Intervenção com alunos, em regime de coadjuvação, em contexto-
turma, em articulação com a disciplina de Oferta Complementar-
Robótica (8.º B e 8.º D). 
- Dinamização de workshop Uso Positivo das Tecnologias, no âmbito do 
Projeto da Escola, Escola para Pais – Gestores Educacionais, em 
articulação com a valência de Psicologia. 

11 
VOL. 

41 
COADJ. 

Escrita Criativa 
e Artes 

Expressivas 
(Teatro) 

4 

0 
EMAEI 

91,2% 

- Intervenção direta com alunos, em contexto de pequeno grupo. 
- Articulação com a oficina de dança criativa do PRS. 
 

4 VOL. 

Dança Criativa 4 

0 
EMAEI 79,2% 

- Intervenção direta com alunos, em contexto de pequeno grupo. 
- Articulação com a oficina de Escrita Criativa e Artes Expressivas 
(Teatro) do PRS. 4 VOL. 

Ensemble "Ser 
Medina" 

7 

0 
EMAEI 71,4% 

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

7 VOL. 

Oficina de 
Percussão/ 

9 
4 

EMAEI 
78,4% 

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

Modalidade de Intervenção Total 1 Valência 2 Valências 3 ou mais Valências 

Individual/Pequeno Grupo 80 62 13 5 

Coadjuvação/Grupo-Turma 35 35 0 0 

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

7 0 4 3 

Total 122 97 17 8 
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RYS - Bateria 5 VOL. 

RYS - Guitarra 4 

0 
EMAEI 83,3 % 

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

4 VOL. 

Tabela 15 – Atividades PRS 

De uma forma geral, os alunos intervencionados foram assíduos, tendo-se verificado uma percentagem 

global de assiduidade de 81,7%. 79,51% dos alunos usufruíram de intervenção por uma das valências, 

13,93% frequentaram duas valências e 6,56% frequentaram três ou mais valências.  

De salientar que os alunos que iniciaram a intervenção no 1.º período letivo deram continuidade à mesma 

durante o 2.º período letivo, excetuando casos pontuais. Acrescenta-se que 7 alunos iniciaram frequência 

em clubes/oficinas, tendo efetuado a respetiva inscrição por iniciativa própria durante o período de 

vigência do ensino presencial, ou seja, entre 4 e 21 de janeiro.  

A psicóloga da Equipa Multidisciplinar do NIAF deu também início à fase 2, fase NIAF, do Programa de Salas 

de Treino de Métodos de Estudo, com os 40 alunos encaminhados e com autorização parental, pelo Serviço 

de Psicologia e Orientação (SPO), após a realização da fase 1. A valência de Terapia da Fala da Equipa 

Multidisciplinar do NIAF manteve articulação com o projeto da Escola - Escrita e Leitura Orientados para o 

Sucesso (ELOS) e funções de planeamento, execução e monitorização do PRS. A Terapeuta da Fala e a 

Psicóloga mantiveram a participação nas reuniões mensais com o SPO, a articulação com as estruturas da 

Escola (Direção, EMAEI, SPO, SEE), assim como com as famílias e alunos identificados e intervencionados. 

A impossibilidade de realização das várias dinâmicas na modalidade presencial, durante grande parte do 2.º 

período letivo, interferiu na continuidade das ações de divulgação junto dos alunos, não tendo sido possível 

efetivar a mesma junto das turmas do Ensino Secundário, dando continuidade ao iniciado no 1.º período 

letivo, e condicionando a inscrição de novos alunos. 

De uma forma global, e apesar dos constrangimentos relacionados com a modalidade de E@D, foi possível 

continuar a desenvolver as diferentes dinâmicas do PRS, assentes numa ótica de promoção das 

competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).  

O PRS encontra-se no seu terceiro e último ano de vigência e, ao longo do 3.º período letivo, será dada 

continuidade à intervenção nas diferentes valências, as quais irão terminando ao longo dos meses de maio 

e junho, à exceção da valência de Psicologia, que irá manter as suas funções até ao término do ano letivo. 

5.6. Gabinete de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (GDPSC) 

A valência de Terapia da Fala continuou a prestar apoio aos 9 alunos do período transato e iniciou o 

acompanhamento de um novo aluno, por passagem do caso do Projeto Rumo ao Sucesso (PRS) para o 

GDPSC, como sugerido em reunião da EMAEI. Dos alunos anteriormente mencionados, 8 possuem Medidas 

Adicionais e 2 possuem Medidas Universais. Ao longo do 2º Período, foram realizadas 84 sessões 

(englobando as avaliações e os acompanhamentos), com uma assiduidade de 100%. As sessões foram 

realizadas presencialmente até ao dia 21 de janeiro de 2021 e, após a pausa letiva, o acompanhamento 
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retomou no modo online, por videoconferência, em sessões síncronas. A partir do dia 22 de fevereiro, 5 

alunos deslocaram-se à Escola para serem acompanhados presencialmente. Assim, durante o 2º período 

letivo, foram realizadas 41 sessões no modelo presencial e 43 no modelo online. Foram efetuadas 6 

reuniões/contactos com Encarregados de Educação via videoconferência e chamada telefónica. Uma 

situação teve eficácia baixa, 8 situações com eficácia moderada e 1 situação com eficácia alta. 

No que respeita à área de Mediação Social em contexto educativo, a sua metodologia assumiu-se como 

uma alternativa de atuação efetiva com o intuito de promover o sucesso escolar, através da promoção de 

condições psicossociais e emocionais que contribuam para a consolidação do sucesso escolar dos alunos, 

prevenindo situações de risco e reforçando fatores individuais e sociais de proteção, assim como a 

promoção da inter-relação entre os diversos intervenientes, família, Escola e comunidade. Neste 2.º 

período, foram acompanhados 11 alunos. Na concretização da resposta, foram realizadas 3 sessões 

presenciais com os alunos e 32 sessões online. Com os encarregados de educação, realizaram-se 14 

atendimentos presenciais e mais de 80 contactos telefónicos. Com os Diretores de turma, professores e 

outros técnicos, realizaram-se mais de 150 contactos, incluindo reuniões, emails e telefonemas. Entre os 

problemas identificados, os mais comuns foram o absentismo e o baixo aproveitamento escolar. Procurou-

se desenvolver competências pessoais e sociais, através de exercícios de reflexão sobre situações sociais, 

promovendo-se a interpretação e a consciencialização para estas competências. Posteriormente, procurou-

se ainda envolver a família, nomeadamente os encarregados de educação no percurso escolar dos 

educandos, com vista a melhorar a sua relação e comunicação com a Escola, potenciando deste modo o 

sucesso educativo com o aumento da sua motivação. A medida teve uma eficácia moderada junto dos 

alunos acompanhados, os quais participaram nas sessões de forma regular e assídua. 

Ainda durante o 2º Período letivo, as técnicas de Mediação Social e Terapia da Fala marcaram presença no 

Projeto “Escola para Pais”, organizado pelo SPO da Escola no dia 19 de janeiro, realizado por 

videoconferência em momento síncrono, com duração de 1 hora, onde foram abordados os contributos da 

Mediação Social e da Terapia da Fala para o tema “Educação (Des)Confinada: Regulação Emocional em 

Tempos de Crise”. 

5.7. Equipa de Promoção e Educação para a Saúde (PES) 

Até ao confinamento geral, decorrente da situação pandémica, a Equipa PES deu continuidade à 

monitorização semanal da implementação do plano de contingência na ESHM, em formulário próprio 

(checklist) que utilizou para registar as evidências da implementação do plano e comunicar ao coordenador 

da Equipa de Gestão do Plano de Contingência as inconformidades detetadas e apresentar sugestões de 

melhoria. 
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Ao longo do período, houve contactos entre a equipa PES e a coordenadora de Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) relativamente a informações/assuntos recebidos de entidades externas e a serem 

tratados em ambas as estruturas, tendo-se procedido ao encaminhamento de emails recebidos do Espaço 

Bem Me Querem, da Câmara Municipal de Esposende para a coordenadora de CD e para os DT. 

A prevista articulação com a Equipa de Saúde Escolar do ACES, em colaboração com a secção de Prevenção 

Criminal e Policiamento Comunitário (Barcelos), foi adiada para o terceiro período.  

5.8. Área de Cidadania e Desenvolvimento 

Pretende-se que a área de Cidadania e Desenvolvimento se desenvolva, no âmbito da atividade 7 na 

Medida 2 do Plano de Ação Estratégica da ESHM, como núcleo agregador e de confluência do trabalho 

desenvolvido por cada conselho de turma, nas atividades 1 (no Ensino Básico) e 2 (no Ensino Secundário), 

em prol de um cidadão orientado pelo valor da justiça - com capacidade crítica para influenciar a mudança 

sistémica, pela compreensão do processo democrático, trabalhando em torno das causas profundas dos 

problemas político-sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável, desenvolvendo as capacidades 

para atingir objetivos (perseverança, autocontrole, entusiasmo para atingir objetivos), para trabalhar com 

os outros (cordialidade, respeito, cuidado) e para gerir emoções (calma, otimismo e confiança) distinguindo 

factos de opiniões e realidade de ficção/perceção.  

Durante o 2.º período, no 7º ano, foram tratados os domínios: Direitos Humanos e Sexualidade. No 8ºano, 

foram abordados a Igualdade de Género e a Saúde. No 9ºano, a incidência principal foi sobre o domínio 

Instituições e Participação Democrática, havendo referência ao Risco, devido à participação numa sessão 

sobre a “Internet Segura”, dinamizada pela Biblioteca Escolar. Algumas aulas foram utilizadas em sessão, 

inscritas no Plano Anual de Atividades, mas nem sempre em sintonia com os domínios definidos na 

Estratégia de Educação para a Cidadania da ESHM. A metodologia mais usada foi a da pesquisa em trabalho 

de grupo, normalmente articulando com o projeto definido dentro da Medida 2, atividade 1. No 10º ano e 

1º profissional, os domínios definidos para este nível estão a ser tratados, ainda que a informação dada 

pelos diretores de turma tenha sido vaga, não ficando claro quais os domínios que foram tratados 

nalgumas turmas. No 11º ano, alguns docentes referem a necessidade de utilizarem as aulas de Cidadania 

para assuntos inerentes à direção de turma ou a outras temáticas propostas por diversos organismos. No 

12º ano, a maioria das turmas trataram os domínios deste nível de ensino. Tal como no Ensino Básico, 

também no Ensino Secundário, a metodologia mais usada foi a da pesquisa em trabalho de grupo, 

normalmente articulando com o projeto definido dentro da Medida 2, atividade 2. Nas turmas do ensino 

profissional, as atividades desenvolvidas no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento foram as elencadas na 

atividade 2 da Medida 2 do PAE, utilizando-se o mesmo tema integrador.  
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6. Critérios de Conformidade EQAVET  

(Não tratado no 2.ºPeríodo)  

 

7. Monitorização do EeA@D 

Responderam ao questionário de satisfação 88 docentes (75%), 464 alunos (45%), 357 pais/encarregados 

de educação (35%) e todos os conselhos de turma, enquanto estrutura educativa. 

Os docentes manifestaram muita satisfação com as medidas organizacionais: a mancha horária de trabalho 

com os alunos, a equipa de apoio para questões informáticas emergentes e o desenho do modelo de 

ensino à distância.  

Relativamente às questões pedagógicas, metade dos docentes respondentes considerou que, em mais de 

50% dos casos, a participação dos alunos nas dinâmicas das aulas síncronas decorreu em mais de 50% das 

aulas. Todos afirmaram fornecer sempre feedback aos alunos, e um quarto disse fazê-lo aos encarregados 

de educação. As sessões “#Estudo em casa” não foram consideradas importantes pelos docentes. A grande 

maioria dos docentes considerou que a percentagem de participação dos alunos nas sessões síncronas se 

situou na margem 76-100%. A maioria dos docentes e alunos disse que as aulas síncronas tinham tido a 

duração de 50 minutos, mas alguns docentes e alunos apontaram para 30 a 40 minutos de aula síncrona. 

Relativamente ao tipo de atividades realizadas nas aulas síncronas, os pais/EE revelaram satisfação 

(Insatisfeitos 6; Pouco Satisfeitos 27; Satisfeitos 251; Muito Satisfeitos 73) e as respostas de professores e 

alunos foi relativamente coincidente: 

Docentes Alunos 
Atividades das sessões síncronas: 

Orientação educativa para as tarefas (84) 
Exposição de conteúdos pelo professor (83) 
Esclarecimento de dúvidas suscitadas pela realização das 
tarefas (82) 
Realização de atividades individuais, com apoio do professor 
(75) 
Interação e prática de oralidade (56) 

Exposição de conteúdos pelo professor (397) 
Esclarecimento de dúvidas suscitadas pela realização das tarefas 
(386) 
Orientação educativa para as tarefas (381) 
Realização de atividades coletivas, com apoio do professor (371) 
Realização de atividades individuais com apoio do professor 
(368) 
Interação e prática de oralidade (347) 

Já o entendimento sobre o tipo de recursos usados não foi o mesmo em alunos e professores: 

Docentes Alunos 
Recursos: 

recursos construídos individualmente (83);  
manuais (65);  
recursos partilhados na internet (56); propostas editoras 
(44) 
recursos construídos coletivamente (19);  
outro (12) 

manuais (438);  
recursos partilhados na internet (334);  
recursos construídos individualmente (263);  
propostas editoras (230) 
recursos construídos coletivamente (102);  
outro (46) 

Também não o foi o tipo de atividades usadas para aprendizagem e avaliação: 

Docentes Alunos 

Tipo de tarefas para aprendizagem e avaliação: 

Realização de exercícios individuais de treino de 
competências (81);  
Trabalhos individuais de pesquisa (58); Apresentações orais 

Testes online (446) 
Apresentações orais (424); 
Pesquisas em grupo (413); 
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Docentes Alunos 

Tipo de tarefas para aprendizagem e avaliação: 

(57); 
 Interação (56); 
Testes online (42);  
Exercícios de treino de competências em grupo (37);  
Pesquisas em grupo (32); 
Portefólio/dossiê (20);  
Outros (13) 

Trabalhos individuais de pesquisa (403);  
Realização de exercícios individuais de treino de competências 
(395);  
Exercícios de treino de competências em grupo (280);  
Interação (257); 
Portefólio/dossiê (173);  
Outros (vídeos) (3) 

Quer os docentes, quer os pais revelaram satisfação com a forma como decorreu a avaliação das 

aprendizagens, tendo os alunos referido a sua clareza. A quase totalidade dos professores afirmou ter 

usado rubricas para avaliação dos desempenhos dos alunos. No entanto, como se constata na análise das 

respostas apresentada no quadro acima, os docentes dizem que realizaram, maioritariamente, exercícios 

individuais de treino de competências, mas os alunos colocam em primeiro lugar “testes online” e 

“apresentações orais”. Assim, e contrariamente ao que seria de esperar, face à satisfação manifestada, 

parece que terá havido falta de esclarecimento relativamente à utilização formativa e sumativa da 

avaliação, uma vez que o conceito “exercício” remete para utilização formativa, enquanto o de “teste” 

remete, na consensualização traduzida no Referencial de Avaliação da ESHM, para avaliação sumativa com 

vista à classificação.  

Metade dos professores respondentes disseram que o templo global dedicado à aprendizagem autónoma 

tinha sido o equivalente ao tempo assíncrono, mas um quarto assumiu-o como superior. Na verdade, os 

professores indicam que realizaram 1 ou 2 atividades semanais de trabalho autónomo, enquanto os alunos 

assinalam 3 ou mais. A maioria dos professores revela que a taxa de concretização das tarefas se situou na 

margem 76-100% e os pais manifestam a sua satisfação: 

Quantidade de tarefas semanais: 
Docentes Alunos Pais/EE 

Menos de 1 – 8; 1 – 43; 2 – 32; 3 ou mais 
– 5 

Menos de 1 – 13; 1 – 73; 2 – 182; 3 ou 
mais – 196 

Insatisfeitos 11; Pouco Satisfeitos 62; 
Satisfeitos 225; Muito Satisfeitos 59 

Tabela 16 - Monitorização EeA@D 

Quer os alunos, quer os docentes revelaram que, em mais de 50% dos casos, o plano de EeA@D aplicado 

contribuiu para a consolidação e a progressão das aprendizagens, assim como para a proximidade dos 

alunos com a Escola. Os pais/EE afirmaram a sua satisfação com estes três aspetos. Quando colocada esta 

questão aos conselhos de turma, as respostas não foram consistentes com o que acaba de ser dito, uma 

vez que um conselho de turma considerou muito boa a qualidade das aprendizagens desenvolvidas, 12 

consideram-na boa e 32 moderada. 

Metade dos docentes considera que, em mais de 50% dos casos, houve articulação entre os docentes dos 

conselhos de turma/equipas pedagógicas. Os conselhos de turma referem, na totalidade, que a articulação 

se desenvolveu através de diferentes plataformas. No entanto: 

 quando cruzamos estas respostas com a que pede para explicitar o projeto interdisciplinar 

desenvolvido, e ainda que a quase totalidade refira o estipulado na medida 2 do PAE, apenas três 

apresentam elementos que apontam para uma real articulação entre as disciplinas para a 
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construção de saber novo: DAC Português -Filosofia, no ES; DAC História-Português, no EB; DAC 

Geografia A, Economia A e Filosofia, no ES; 

 quando as cruzamos com as respostas às perguntas que pedem a explicitação da forma de 

monitorização da implementação do Plano de EeA@D, pelo diretor de turma e conselho de turma, 

as respostas são vagas; 

 quando as cruzamos com as críticas e sugestões dos pais/EE à implementação do plano: os alunos 

sugerem mais tempo para a realização dos testes online, solicitam menos tarefas e pedem feedback 

para as mesmas; referem que se deveria obrigar os alunos a “mostrar o rosto”; os pais/EE 

criticaram a falta de feedback/apoio às tarefas, o excessivo número das mesmas, as dinâmicas 

pedagógicas desadequadas ao E@D e a falta de trabalho prático. 

Não parece, assim, poder corroborar-se a opinião apresentada pelos docentes, que manifestam muita 

satisfação com o papel das lideranças intermédias e satisfação com o circuito de comunicação, com as 

intervenções específicas no âmbito da educação inclusiva e com a monitorização e regulação do plano de 

E@D. 

Os docentes disseram, ainda, não ter tido necessidade de apoio para trabalhar neste formato de ensino, 

para além do que foi fornecido pela Escola, mas alguns afirmaram ter assistido a Workshops e Webinars, e 

que esperam momentos de formação que os ajudem a lidar com as exigências do ensino à distância.  

Apesar de sobressair, da análise dos questionários analisados, uma satisfação generalizada dos docentes, 

pais/EE e alunos com o plano de EeA@D implementado, esta representação não parece ser corroborada 

pelos dados já apresentados sobre a percentagem de insucesso dos alunos sinalizados para a EMAEI, e 

menos o será após a reflexão sobre os resultados, que se apresenta no ponto seguinte deste relatório e 

para a qual o OQE apela à atenção do CP e à ação dos coordenadores de departamento nele representados.    

 

8. Resultados 

8.1. Avaliação Interna 

8.1.1. Resultados por ano/disciplina 

Para análise, reflexão e tomada de decisão, em sede de departamento, os dados foram analisados por 

disciplina. Segue a análise que os departamentos/secções disciplinares fizeram em 28 de abril, 

apresentaram ao conselho pedagógico de 30 de abril de 2021 e reportaram ao OQE, ressaltando as boas 

práticas que conduziram ao sucesso e/ou à consecução das Metas da Escola (quando elas existem), e 

explicitando os compromissos com as medidas a implementar, no sentido de melhorar as aprendizagens, 

no 3.ºPeríodo. 

Alerta-se para o necessário acompanhamento dos coordenadores de departamento relativamente ao 

diagnóstico dos problemas e aos compromissos assumidos pelos professores das disciplinas/anos onde se 
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registaram percentagens de sucesso baixas, classificações inferiores no 2.º período às do 1.º, ou notas 

inferiores às restantes turmas do mesmo ano no 2.º período, como as tabelas abaixo demonstram: 

ENSINO BÁSICO 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Português  

 

Tabela 17 - Resultados Português EB 2.ºP 

Do texto enviado pela coordenadora, ressaltam as seguintes boas práticas do 2.º período: recurso 

frequente a ferramentas educativas e digitais diversificadas em contexto de sala de aula e em regime de 

ensino à distância (vídeos, Kahoot, Quiz, plataforma Moodle, …); apoio e feedback aos alunos; utilização de 

rubricas contempladas no Referencial de Avaliação para a avaliação formativa e sumativa; colaboração com 

a B.E.; esquemas de conteúdos e síntese da matéria; criação de um ambiente de aprendizagem propício. 

Resulta o respeito pelo compromisso de melhoria. 

Português Língua Não Materna  

 

Tabela 18 - Resultados PLNM EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Aprofundamento do desenvolvimento do currículo por tarefas, com recurso a 

ferramentas digitais, utilização do dossiê digital do aluno e implementação de uma avaliação formativa e 

sumativa realizada através de rubricas, com feedback automático e individualizado. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Foi feita operacionalização 

dos Google Forms e Google Slides. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: 

Rentabilização das aprendizagens realizadas para o ensino à distância no ensino presencial. 
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Francês  

 

Tabela 19 - Resultados Francês EB 2.ºP 

Boas práticas: ambiente tranquilo de sala de aula, motivação dos alunos, atividades de dramatizações de 

situações do quotidiano e exercício de mecanização dos conteúdos gramaticais, diversificando as 

estratégias e os processos de recolha de informação para avaliação formativa e sumativa. Recurso à 

plataforma Google Classroom e a ferramentas e aplicações digitais como Google Forms, Kahoot, Quizzes, 

Mentimeter, Learning apps, Voki, Dictafone e similares. Compromisso: investimento na avaliação formativa, 

nas acomodações curriculares e na diferenciação pedagógica para consolidação de conhecimentos, recurso 

à autocorreção pelos alunos para melhoria de aprendizagens. 

Inglês  

 

Tabela 20 - Resultados Inglês EB 2.ºP 

Boas práticas: feedback continuado e a exercitação e de treino dos conteúdos lecionados formativamente. 

Compromisso: investimento na avaliação formativa, nas acomodações curriculares e na diferenciação 

pedagógica para consolidação de conhecimentos; utilização de autocorreção pelos alunos para melhoria de 

aprendizagens; operacionalização de estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação com recurso a 

ferramentas digitais. Aplicação rigorosa do Referencial de Avaliação da Escola. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Matemática  

 

Tabela 21 - Resultados Matemática EB 2.ºP 

O texto enviado pela coordenadora é conjunto para o EB, CCH e EFP. 

Boas práticas: Adoção de recursos, metodologias e estratégias diversificadas na lecionação dos conteúdos 

programáticos; Adoção por todos os docentes e em todas as aulas, das vertentes teórica e prática da 

disciplina de Matemática, de forma coerente, articulada e metódica; Utilização de ferramentas digitais, 

nomeadamente, Plataforma Zoom, Aula Digital (Manual digital), Escola Virtual, PowerPoint, OneNote, mesa 

digitalizadora, Google Classroom, Google Forms, Kahoots, Quizizz, etc.); Adoção e aplicação dos princípios e 

metodologias preconizados na avaliação pedagógica e constantes no Referencial de Avaliação da ESHM;  

Prestação, na medida do possível, de um ensino diferenciado, valorizando a componente formativa da 

avaliação e prestando feedback de qualidade em cada tarefa realizada; Diversificação das tarefas de 

avaliação ponderadas constantes do referencial da avaliação, diminuindo o peso dos questionários. 

Compromissos: Incentivar os alunos a resolverem de forma autónoma, reflexiva e metódica, as atividades 

propostas dentro e fora da sala de aula; a frequentarem a(s) sala(s) de estudo de forma mais assídua e 

responsável; Sensibilizar e responsabilizar os Encarregados de Educação/Pais no processo de 

acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos; Planificar, em conselho de turma, o calendário 

e as tarefas de avaliação sumativa; Solicitar aos alunos tarefas de natureza diversificada de acordo com as 

Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, promovendo a educação 

inclusiva e tendo em consideração o Referencial de Avaliação da ESHM. 
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Físico-Química  

 

Tabela 22 - Resultados Físico-Química EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: A aposta na diversificação de recursos, metodologias e estratégias na 

lecionação dos conteúdos; a integração, de forma coerente, das vertentes conceitual e prático-

experimental; a utilização, sempre que possível, de ferramentas digitais como apoio e/ou reforço para a 

consecução das aprendizagens essenciais da disciplina; a adoção dos princípios e metodologias 

preconizados na avaliação pedagógica, através da aplicação cabal do referencial de avaliação da ESHM. 

Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: As taxas de 

sucesso mantiveram-se praticamente inalteráveis relativamente ao segundo período do ano letivo transato 

e melhoraram ligeiramente face ao período anterior, mantendo-se ambas bem acima das Metas da Escola, 

cifradas em 75 por cento. Já as taxas de sucesso de qualidade baixaram um pouco face a igual período do 

ano passado e, relativamente ao primeiro período do presente ano letivo, baixaram um pouco no sétimo 

ano e aumentaram nos oitavo e nono anos, continuando, em todos os casos, superiores à meta de 25 por 

cento definida pela Escola como referência para este indicador para as disciplinas não sujeitas a exame 

nacional. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Aferir, em sede de reunião de 

secção, formas de melhorar a harmonização entre as componentes teórica e prática/experimental da 

disciplina e planificar, em conselho de turma, o calendário e as tarefas de avaliação sumativa a aplicar ao 

longo do período letivo, obstando à replicação exagerada de algumas rubricas de avaliação e à sobrecarga 

de tarefas propostas aos alunos em certos momentos. 
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Ciências Naturais  

 

Tabela 23 - Resultados Ciências Naturais EB 2.ºP 

O texto enviado pelo coordenador é conjunto para o EB, CCH e EFP. 

Boas práticas do 2.º período: Diversificação de recursos, metodologias e estratégias na lecionação dos 

conteúdos; Integração, de forma coerente, das vertentes concetual e prático-experimental (adoção da 

prática simulada com recurso a simuladores digitais e de materiais de uso comum, como estratégia de 

ensino à distância); Utilização, sempre que possível, de ferramentas digitais como apoio e/ou reforço para a 

consecução das aprendizagens essenciais da disciplina; Adoção dos princípios e metodologias preconizados 

na avaliação pedagógica, através da aplicação cabal do Referencial de Avaliação da ESHM, diversificando as 

tarefas de avaliação ponderadas. Compromisso: Continuar e persistir com a monitorização atempada das 

aprendizagens, no ensino profissional, o que permitiu a identificação precoce de situações de risco levando 

à implementação de medidas/estratégias oportunas e eficientes; diversificação de tarefas solicitadas com 

vista a avaliação dos alunos (entre outras, o trabalho pesquisa, o trabalho de projeto, os questionários e as 

apresentações orais). 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)  

 

Tabela 24 - Resultados TIC EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Desenvolvimento de projetos de turma; diversificação de ferramentas e 

recursos digitais, metodologias e estratégias na lecionação dos conteúdos, entre as quais produção de 

vídeos, gamificação, Kahoot, entre outras; utilização de ferramentas digitais como apoio e/ou reforço para 

a consecução das aprendizagens essenciais da disciplina; participação dos alunos em 

competições/iniciativas de âmbito nacional e internacional como a “AppsForGood” e o “Dia da Internet 
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Mais Segura 2021”; adoção dos princípios e metodologias preconizados na avaliação pedagógica, através 

da aplicação do Referencial de Avaliação da ESHM. 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

História 

 

Tabela 25 - Resultados História EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Manutenção da disciplina na sala de aula, promoção do trabalho autónomo 

com orientações precisas e respetivo feedback útil, implementação das metodologias ativas com 

estratégias de cariz mais prático, diversificação de rubricas e questionários aplicados, objeto de avaliação 

formativa e sumativa para efeitos de regulação e autorregulação de e para as aprendizagens, bem como 

tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens Essenciais. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.º período e aplicado durante o 2.º período: Compromisso cumprido na 

generalidade das turmas. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Implementação de metodologias ativas 

com estratégias de cariz mais prático, a fim de motivar os alunos menos empenhados, fomento de 

exercícios de cariz mais aplicado; apoio mais individualizado aos alunos que, do mesmo, precisarem; 

sensibilização para a frequência assídua da sala de estudo (apoio em História). 

Geografia  

 

Tabela 26 - Resultados Geografia EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Funcionamento da aula com base em regras que acautelam a disciplina; 

trabalho autónomo com orientações precisas e respetivo feedback útil; envolvimento dos alunos, que se 

refletiu numa participação efetiva nas atividades propostas; metodologias ativas com estratégias de cariz 
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mais prático; diversificação de rubricas e dos questionários aplicados, objeto de avaliação formativa e 

sumativa; tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens Essenciais. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Foram implementados 

trabalhos a pares com recurso às salas de aula simultâneas e foi realizado trabalho colaborativo/partilha de 

materiais e estratégias ao nível da secção e do mesmo nível de ensino; correspondência entre as tarefas de 

aprendizagem e as da avaliação; fomento de exercícios de cariz mais prático. Compromisso de melhoria das 

aprendizagens para o 3.º período: Dar continuidade às boas práticas, na sensibilização dos alunos para um 

estudo mais regular, e junto dos D.T na maior envolvência dos Encarregados de Educação no processo de 

ensino/aprendizagem (concretamente na verificação do cumprimento das tarefas propostas/rubricas). Nas 

situações em que os resultados ficam aquém das metas, os docentes comprometeram-se a dar um apoio 

mais personalizado a estes alunos aplicando metodologias de diferenciação pedagógica. 

EMRC 

 

Tabela 27 - Resultados EMRC EB 2.ºP 

O texto enviado pela coordenadora é conjunto para o EB, CCH e EFP. 

Boas práticas do 2.º período: Valorização do mérito do percurso pessoal do aluno em todos os domínios 

que constituem a avaliação, mesmo no E@D. Trabalharam-se competências essenciais do PASEO, a saber: 

relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; 

raciocínio e resolução de problemas; informação e comunicação; saber científico, técnico e tecnológico; 

pensamento crítico e pensamento criativo. Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.º período e 

aplicado durante o 2.º período: O processo de recolha de informação por rubricas agilizou e contribuiu para 

uma maior assunção da responsabilidade individual do aluno na própria aprendizagem, sendo capaz de 

identificar autonomamente as práticas a melhorar. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º 

período: Continuará a haver a mesma dedicação e empenho para que os alunos possam obter, ainda, 

melhores resultados. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Educação Física  

 

Tabela 28 - Resultados Educação Física EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O ajustamento das matérias a lecionar em cada domínio aos contextos, 

sanitário e Ensino e Aulas à Distância (EeA@D), a utilização de tabelas de classificação adaptadas ao género 

e escalão etário e a utilização das rubricas de educação física constantes do Referencial de Avaliação, e, a 

rentabilização das suas potencialidades, em contexto formativo e sumativo. Respeito pelo compromisso de 

melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: O sucesso de qualidade melhorou, neste 

período, em todos os anos de escolaridade, sendo respeitado o compromisso de melhoria feito no 1.º 

período. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Continuar com as práticas 

identificadas. 

 

Educação Visual  

 

Tabela 29 - Resultados Educação Visual EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O acompanhamento ajustado dos alunos de forma diferenciada e a 

implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com base nas rubricas da secção de Artes 

Visuais do Referencial de Avaliação. Comparativamente ao 1º período, observou-se, em alguns casos / 

turmas, uma ligeira descida, pouco significativa, nos resultados percentuais; o contexto do ensino à 

distância no decurso do 2º período provocou maiores dificuldades na autogestão de tarefas por parte de 

alguns alunos e no acompanhamento a realizar pelos docentes. Respeito pelo compromisso de melhoria 

feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 
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3.º período: Continuar a acompanhar os alunos de forma diferenciada e próxima, continuar a solicitar uma 

maior responsabilidade por parte dos alunos para apresentarem uma postura de maior interesse e 

empenho nas atividades e tarefas letivas propostas e continuar a implementar a avaliação formativa e 

sumativa com base nas rubricas do Referencial de Avaliação da secção de Artes Visuais. 

Educação Tecnológica  

 

Tabela 30 - Resultados Educação Tecnológica EB 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O acompanhamento dos alunos de forma individualizada, o desenvolvimento 

de projetos práticos do seu gosto e a implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com 

base nas rubricas da secção de Educação Tecnológica do Referencial de Avaliação. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Na globalidade, verificou-se 

um desenvolvimento positivo e progressivo de resultados. Compromisso de melhoria das aprendizagens 

para o 3.º período: Continuar com as práticas identificadas. 
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ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Português  

 

Tabela 31 - Resultados Português CCH e2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Revisão consecutiva de conteúdos, treino de Escrita, de Gramática e de 

Oralidade, promoção de tarefas para avaliação, quer formativa quer sumativa, com retorno comunicativo, 

aprofundamento do desenvolvimento do currículo por tarefas, com recurso, ainda, ao Manual, ao caderno 

diário, à Web (RTPEnsina, YouTube, Fronteiras do Pensamento, Portal da História, Estudo em Casa), às 

ferramentas digitais e às estratégias interdisciplinares (DAC). Respeito pelo compromisso de melhoria feito 

no 1.º período e aplicado durante o 2.º período: Foi feita aprendizagem autónoma e reflexiva, recurso às 

Google Apps, Classroom, Moodle. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: 

Rentabilização das aprendizagens realizadas no ensino à distância, trabalhar-se-á a consolidação dos 

conhecimentos, em aula e em casa, com pesquisa orientada e interajuda dos pares da turma. Os 

procedimentos deverão ser refletidos em resultados que evidenciem, depois, o envolvimento dos 

discentes, nas suas aprendizagens e na sua formação como cidadãos do século XXI. 

Português Língua Não Materna  

 

Tabela 32 - Resultados PLNM 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Aprofundamento do desenvolvimento do currículo por tarefas, com recurso a 

ferramentas digitais, utilização do dossiê digital do aluno e implementação de uma avaliação formativa e 

sumativa realizada através de rubricas, com feedback automático e individualizado. Respeito pelo 
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compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado no 2.º período: Foi feita operacionalização dos 

google forms e google slides. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: 

Rentabilização das aprendizagens realizadas para o ensino à distância no ensino presencial. 

Literatura Portuguesa  

 

Tabela 33 - Resultados Literatura Portuguesa CCH 2.ºP 

Boas práticas: Operacionalização do currículo por tarefas, implementação de uma avaliação formativa e 

sumativa baseada em rubricas associadas a metodologias e dinâmicas de aula mais inovadoras, com o 

recurso a diversas ferramentas digitais.  

Francês  

 

Tabela 34 - Resultados Francês CCH 2.ºP 

Boas práticas: Ambiente tranquilo de sala de aula, motivação dos alunos para atividades como 

dramatização de situações do quotidiano em língua francesa e exercício de mecanização dos conteúdos 

gramaticais; diversificação das estratégias e dos processos de recolha de informação para avaliação 

formativa e sumativa. 

Compromisso: Avaliação formativa, acomodações curriculares e diferenciação pedagógica, para 

consolidação de conhecimentos, utilização de autocorreção pelos alunos para melhoria de aprendizagens, 

diversificação de atividades formativas, apoio individualizado e incentivo à frequência da sala de estudo. 

Inglês 

 

Tabela 35 - Resultados Inglês CCH 2.ºP 

Boas práticas: feedback continuado e a exercitação e de treino dos conteúdos lecionados formativamente. 

Compromisso: investimento na avaliação formativa, nas acomodações curriculares e na diferenciação 

pedagógica para consolidação de conhecimentos; utilização de autocorreção pelos alunos para melhoria de 
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aprendizagens; operacionalização de estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação com recurso a 

ferramentas digitais. Aplicação rigorosa do Referencial de Avaliação da Escola. 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS E HUMANAS 

História A  

 

Tabela 36 - Resultados História A CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: 

Manutenção da disciplina na sala de aula, promoção do trabalho autónomo com orientações precisas e 

respetivo feedback útil, implementação das metodologias ativas com estratégias de cariz mais prático, a 

diversificação de rubricas e dos questionários aplicados, objeto de avaliação formativa e sumativa, para 

efeitos de regulação e autorregulação de e para as aprendizagens, bem como tarefas estruturadas no 

ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens Essenciais. Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 

1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Compromisso cumprido na generalidade das turmas. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período:  Implementação de metodologias ativas 

com estratégias de cariz mais prático a fim de motivar os alunos menos empenhados, fomento de 

exercícios de cariz mais aplicado; apoio mais individualizado aos alunos que, do mesmo, precisarem; 

sensibilização para a frequência mais assídua das salas de estudo. 

HCA  

 

Tabela 37 - Resultados HCA CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Manutenção da disciplina na sala de aula, promoção do trabalho autónomo 

com orientações precisas e respetivo feedback útil, implementação das metodologias ativas com 

estratégias de cariz mais prático, diversificação de rubricas e questionários aplicados, objeto de avaliação 

formativa e sumativa, para efeitos de regulação e autorregulação de e para as aprendizagens, bem como 

tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens Essenciais. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Compromisso cumprido na 

generalidade das turmas. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Manutenção 

das boas práticas aplicadas no 2º período. 
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Geografia A  

 

Tabela 38 - Resultados Geografia A CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O funcionamento das aulas com base em regras que acautelam a disciplina; o 

trabalho autónomo com orientações precisas e respetivo feedback útil; o envolvimento dos alunos, que se 

refletiu numa participação efetiva nas atividades propostas; as metodologias ativas com estratégias de cariz 

mais prático; a diversificação de rubricas e dos questionários aplicados, objeto de avaliação formativa e 

sumativa; tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às aprendizagens essenciais. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Foram implementados 

trabalhos a pares com recurso às salas de aula simultâneas; houve espírito colaborativo/partilha de 

materiais e estratégias ao nível da secção e do mesmo nível de ensino; correspondência entre as tarefas de 

aprendizagem e as de avaliação; fomento de exercícios de cariz mais prático. Compromisso de melhoria das 

aprendizagens para o 3.º período: Uma vez que os resultados foram melhorando do 1º para o 2º período, o 

nosso compromisso será dar continuidade às boas práticas, insistindo na sensibilização dos alunos para a 

frequência mais assídua da sala de estudo e, junto dos D.T, na maior envolvência dos Encarregados de 

Educação no processo de ensino/aprendizagem (concretamente, na verificação do cumprimento das 

tarefas propostas/rubricas). 

Filosofia  

 

Tabela 39 - Resultados Filosofia CCH 2.ºP 

Boas práticas definidas e concretizadas ao longo do 2.º período: Atenção continuada ao trabalho 

autónomo, através de avaliação formativa com orientações explícitas (competências do PASEO e das 

Aprendizagens Essenciais), implementando metodologias ativas e diversificadas orientadas pelo princípio 

da progressividade das aprendizagens e seguindo o Referencial de Avaliação no que respeita às rubricas e 

às ponderações por domínios em todas as rubricas aplicadas à avaliação sumativa. Respeito pelo 
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compromisso de melhoria feito no 1.º período e aplicado durante o 2.º período: Reflexão sobre os casos 

singulares de insucesso, realizada colaborativamente na secção disciplinar, com o objetivo de encontrar a 

melhor estratégia de superação, reforço da regulação e do incentivo à autorregulação dos processos de 

aprendizagem, de cooperação e de aperfeiçoamento do clima de disciplina na sala de aula. Compromisso 

de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Mantendo as do 2º período e fomentando a exercitação, 

por escrito e oralmente, das várias competências filosóficas de problematização, concetualização e 

argumentação, através da realização com rigor crescente e mais fundamentação filosófica do Trabalho de 

Pesquisa e, particularmente, no 10º ano, do Ensaio Filosófico ou do Ensaio Filosófico-Literário. 

Economia A:  

 

Tabela 40 - Resultados Economia A CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Operacionalização das boas práticas insertas no relatório do 1º período, com 

resultados de sucesso e sucesso de qualidade. Contributo sustentável para o cumprimento das Metas da 

Escola. Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Ritmo 

de aula adaptado às dificuldades dos alunos, nomeadamente, no domínio da “interpretação e 

comunicação”, registando-se, em consequência, progressos assinaláveis nos resultados dos questionários 

sumativos. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Por confronto com o acima 

referenciado, serão de manter as práticas assinaladas, designadamente, o reforço do trabalho realizado no 

domínio da interpretação e da comunicação nos questionários formativos, de cariz essencialmente prático, 

com feedback útil. 

Direito  

 

Tabela 41 - Resultados Direito CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Operacionalização das boas práticas insertas no relatório do 1º período, com 

resultados de sucesso e sucesso de qualidade. Cumprimento das Metas da Escola. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: Ritmo de aula adaptado às 

dificuldades dos alunos, nomeadamente, no domínio da “interpretação e comunicação”, registando-se, em 

consequência, progressos assinaláveis nos resultados dos questionários sumativos. Compromisso de 

melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Por confronto com o acima referenciado, serão de manter 

as práticas assinaladas, designadamente, o reforço do trabalho realizado no domínio da interpretação e da 

comunicação nos questionários formativos, com feedback útil. 
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Psicologia B  

 

Tabela 42 - Resultados Psicologia B CCH 2.ºP 

Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: As práticas 

foram operacionalizadas com sucesso e sucesso de qualidade, em quase todas as turmas, dado que, em 

apenas uma, foi atribuída uma classificação negativa que resultou da não realização, pelo aluno, da rubrica 

Trabalho de Pesquisa-avaliação do produto. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º 

período: 

Considerando o acima descrito, será de manter, no 3º período, as boas práticas, nomeadamente as que 

foram referenciadas no 1º período. Relativamente ao discente que obteve a classificação negativa, cabe 

registar que o mesmo, contrariamente ao anterior momento de avaliação, não tem faltado às aulas e tem 

revelado interesse na recuperação das aprendizagens, então, avaliadas. 

Sociologia  

 

Tabela 43 - Resultados Sociologia CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: Operacionalização das boas práticas insertas no relatório do 1º período, com 

resultados de sucesso (100% contra 97%) e sucesso de qualidade. Cumprimento das Metas da Escola. 

Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período. Ritmo de 

aula adaptado às dificuldades dos alunos, nomeadamente, no domínio da “interpretação e comunicação”, 

registando-se, em consequência, progressos assinaláveis nos resultados dos questionários sumativos. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Por confronto com o acima referenciado, 

serão de manter as práticas assinaladas, designadamente, o reforço do trabalho realizado no domínio da 

interpretação e da comunicação nos questionários formativos, com feedback útil. 
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EMRC  

 

Tabela 44 - Resultados EMRC CCH 2.ºP 

 (Ver texto comum em EMRC (EB). 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Desenho A 

 

Tabela 45 - Resultados Desenho A CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O acompanhamento ajustado dos alunos de forma diferenciada e a 

implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e 

aplicado durante o 2.º período: Na globalidade, verificou-se um desenvolvimento positivo e progressivo de 

resultados. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Continuar a acompanhar os alunos de 

forma diferenciada e próxima, continuar a solicitar uma maior responsabilidade por parte dos alunos, para 

apresentarem uma postura de maior interesse e empenho nas atividades e tarefas letivas propostas e 

continuar a implementar a avaliação formativa e sumativa com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. 

Oficina de Artes  

 

Tabela 46 - Resultados Oficina de Artes CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O acompanhamento ajustado dos alunos de forma diferenciada e a 

implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e 
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aplicado durante o 2.º período: Na globalidade, verificou-se um desenvolvimento positivo e progressivo de 

resultados. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Continuar a acompanhar os alunos de 

forma diferenciada e próxima, continuar a solicitar uma maior responsabilidade por parte dos alunos, para 

apresentarem uma postura de maior interesse e empenho nas atividades e tarefas letivas propostas e 

continuar a implementar a avaliação formativa e sumativa com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. 

Oficina Multimédia B  

 

Tabela 47 - Resultados Oficina Multimédia CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O acompanhamento ajustado dos alunos de forma diferenciada e a 

implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e 

aplicado durante o 2.º período: Na globalidade, verificou-se um desenvolvimento positivo e progressivo de 

resultados. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Continuar a acompanhar os alunos de 

forma diferenciada e próxima, continuar a solicitar uma maior responsabilidade por parte dos alunos, para 

apresentarem uma postura de maior interesse e empenho nas atividades e tarefas letivas propostas e 

continuar a implementar a avaliação formativa e sumativa com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. 

Geometria Descritiva A 

 

Tabela 48 - Resultados GDA CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O acompanhamento dos alunos de forma diferenciada e ajustada e a 

implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e 

aplicado durante o 2.º período: Na globalidade, verificou-se um desenvolvimento positivo e progressivo de 

resultados. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Continuar a acompanhar os alunos de 

forma diferenciada e próxima, continuar a solicitar uma maior responsabilidade por parte dos alunos, para 

apresentarem uma postura de maior interesse e empenho nas atividades e tarefas letivas propostas e 
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continuar a implementar a avaliação formativa e sumativa com base nas rubricas do Referencial de 

Avaliação da secção de Artes Visuais. 

Educação Física 

 

Tabela 49 - Resultados Educação Física CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: O ajustamento das matérias a lecionar em cada domínio aos contextos, 

sanitário e Ensino e Aprendizagem à Distância (EeA@D), a utilização de tabelas de classificação adaptadas 

ao género e escalão etário e a utilização das rubricas de educação física, constantes do Referencial de 

Avaliação, e a rentabilização das suas potencialidades, em contexto formativo e sumativo. Respeito pelo 

compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: O sucesso de qualidade 

melhorou, neste período, em todos os anos de escolaridade, sendo respeitado o compromisso de melhoria 

feito no 1.º período. Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: Continuar com as 

práticas identificadas. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Matemática A 

 

Tabela 50 - Resultados Matemática A CCH 2.ºP 

 (Ver texto comum em Matemática (EB). 

MACS 

 

Tabela 51 - Resultados MACS CCH 2.ºP 

 (Ver texto comum em Matemática (EB). 

Física e Química A 

 

Tabela 52 - Resultados Física e Química A CCH 2.ºP 

Boas práticas do 2.º período: 

A aposta na diversificação de recursos, metodologias e estratégias na lecionação dos conteúdos; a 

integração, de forma coerente, das vertentes conceitual e prático-experimental; a utilização, sempre que 

possível, de ferramentas digitais como apoio e/ou reforço para a consecução das aprendizagens essenciais 

da disciplina; a adoção dos princípios e metodologias preconizados na avaliação pedagógica, através da 

aplicação cabal do referencial de avaliação da ESHM. 

Respeito pelo compromisso de melhoria feito no 1.ºperíodo e aplicado durante o 2.º período: 

Foram atingidos índices muito elevados de sucesso e de sucesso de qualidade, folgadamente superiores às 

Metas da Escola para o Ensino Secundário. Ambas as taxas subiram ligeiramente face ao primeiro período 
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do presente ano letivo, ainda que relativamente ao mesmo momento do ano transato tenha havido uma 

melhoria no 10.º ano e uma diminuição no 11.º ano. 

Compromisso de melhoria das aprendizagens para o 3.º período: 

Reforçar as estratégias definidas no final do primeiro período. 

Biologia e Geologia 

 

Tabela 53 - Resultados Biologia e Geologia CCH 2.ºP 

 (Vd. texto comum, colocado em CN (EB)) 

Biologia 

 

Tabela 54 - Resultados Biologia CCH 2.ºP 

 (Vd. texto comum, colocado em CN (EB)) 

Física 

 

Tabela 55 - Resultados Física CCH 2.ºP 

 (Vd. texto comum, colocado em FQA (CCH)) 

Química 

 

Tabela 56 - Resultados Física CCH 2.ºP 

 (Vd. texto comum, colocado em FQA (CCH)) 

 

Aplicações informáticas B 

 

Tabela 57 - Resultados Aplicações Informáticas B CCH 2.ºP 

 (Vd. texto comum, colocado em TIC (EB)) 

8.1.2. Resultados por ano/ turma 
Para análise, reflexão e tomada de decisão, em sede de conselho de turma, no âmbito do PAT, os dados 

foram organizados por turma. 

Alerta-se também, aqui, para necessário acompanhamento dos coordenadores de departamento e dos 

diretores de turma relativamente ao diagnóstico dos problemas e aos compromissos assumidos pelos 
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professores dos conselhos de turma, nomeadamente sobre a forma como se desenvolveu o ensino à 

distância e sobre as medidas a implementar para assegurar que os alunos aprendam os conteúdos 

estruturantes que não conseguiram aprender online.  

7.ºANO 

No 2.º período, no 7.ºA, assistiu-se a uma melhoria da turma; no 7.ºB, desceu a percentagem de sucesso e 

de aprovação em todas as disciplinas, tendo aumentado a percentagem de insucesso; no 7.ºC, desceu a 

percentagem de sucesso, com correlativo aumento da de insucesso: 

  7A 7B 7C 

  1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 

% sucesso  89 89 95 91 100 95 

% SQ 67 70 62 63 67 70 

% aprovado em todas as disciplinas 68 74 68 64 65 90 

% insucesso 11 11 5 9 0 5 

Tabela 58 - Resultados 7.º ano 

A percentagem de negativas aumentou, nas três turmas, em Geografia e Educação Visual; no 7.ºA, diminuiu 

a Matemática e manteve a TIC; no 7.ºB, a percentagem de negativas aumentou em Geografia, Educação 

Visual e FQ; as negativas diminuíram a Matemática e a CN; no 7.º C, para além do aumento em Geografia e 

EV, percentagem de negativas desceu em CN e manteve em Matemática. 

8.ºANO 

Nos 8.ºs B, C, D e E, assistiu-se, no 2.º período, a uma melhoria das turmas; no 8.ºA, desceu a percentagem 

de alunos aprovados em todas as disciplinas; no 8.ºF, desceu a percentagem de sucesso, com 

correspondente aumento da de insucesso e diminuiu também a percentagem de alunos aprovados em 

todas as disciplinas:  

 
8A 8B 8C 8D 8E 8F 

  1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 

% sucesso  100 100 95 100 90 95 95 100 80 89 79 77 

% SQ 84 84 68 72 64 70 81 84 55 62 47 54 

% aprovado em todas as disciplinas 89 84 67 76 62 71 85 100 45 53 50 46 

% insucesso 0 0 5 0 10 5 5 0 20 11 21 23 

Tabela 59 - Resultados 8.º ano 

Concretamente, no 8.ºA, aumentou a percentagem de negativas em História e Matemática; no 8.ºB, deixou 

de haver negativas a Inglês, História, Geografia e CN e diminuíram as de Matemática e FQ. No 8.ºC, passou 

a haver negativas a Francês e a Geografia, enquanto deixou de haver negativas a CN e desceu a 

percentagem de negativas a Matemática e a FQ. No 8.ºD, deixou de haver negativas a Português, 

Matemática FQ e ET. No 8.ºE, deixou de haver negativas a Português e a História, aumentou a percentagem 

de negativas de Francês e a ET, manteve-se a percentagem de negativas a Geografia, desceu a 

percentagem de negativas a Matemática e a EV. No 8.ºF, aumentou a percentagem de negativas a 
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Português, a Francês, a Geografia, a Matemática, a CN, EV, ET; desceu a percentagem de negativas a Inglês, 

a História, a FQ, TIC. 

9.ºANO 

Apenas o 9.ºC progrediu, no 2.º período, relativamente ao 1.º; no 9.ºA, diminuiu a percentagem de sucesso 

de qualidade e de alunos aprovados em todas as disciplinas; no 9.º B, diminuiu a percentagem de sucesso, 

com correlativo aumento da percentagem de insucesso e também diminuiu a percentagem de alunos 

aprovados em todas as disciplinas; no 9.º D, diminuiu a percentagem de alunos aprovados em todas as 

disciplinas; no 9.ºE, diminuiu a percentagem de sucesso, com correlativo aumento da percentagem de 

insucesso: 

 
9A 9B 9C 9D 9E 

  1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 

% sucesso  100 100 90 85 96 100 70 75 85 80 

% SQ 96 86 69 69 71 77 37 36 58 66 

% aprovado em todas as disciplinas 100 90 80 65 65 77 35 30 40 45 

% insucesso 0 0 10 15 4 0 30 25 15 20 

Tabela 60 - Resultados 9.º ano 

No 9.ºA, passou a haver negativas a Matemática. No 9.ºB, desceu a percentagem de negativas a Português 

e a FQ, aumentou a Francês e a Matemática, manteve a Geografia e a CN, passou a haver negativas a EV, 

TIC, ET e Oferta Complementar. No 9.ºC, deixou de haver negativa a Português e a FQ, desceu a 

percentagem de negativas a Matemática, passou a haver negativas a Francês. No 9.ºD, Português, Inglês, 

ET mantiveram a percentagem de negativas; Francês, História, Matemática e EV aumentaram; passou a 

haver negativas em TIC e Oferta Complementar; Geografia, CN e FQ diminuíram a percentagem de 

negativas. No 9.ºE, FQ manteve a percentagem de negativas; esta diminuiu a Português, Geografia, CN e 

TIC; aumentou a Francês, Matemática, EV e Oferta Complementar. 

10.ºANO 

Os 10.ºs B, C, D, E, G e H melhoraram, no 2.º período; o 10.ºA diminuiu a percentagem de sucesso de 

qualidade; os 10.º F e I diminuíram a percentagem de alunos aprovados em todas as disciplinas: 

 
10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10I 10J 

  1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 

% sucesso  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 95 96 100 87 96 96 96 73 81 

% SQ 72 71 53 77 65 71 66 71 45 62 63 69 39 42 49 53 52 55 51 48 

% aprovado em todas  84 84 91 96 78 88 85 88 86 95 84 79 67 74 70 87 84 81 62 73 

% insucesso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 13 4 4 4 27 19 

Tabela 61 - Resultados 10.º ano 

No 10.ºA, deixou de haver negativas a Português e FQ A, mas aumentou a sua percentagem em GDA; no 

10.ºB, deixou de haver negativas a Matemática A e FQ A, e aumentou a sua percentagem a BG; no 10.ºC, 

diminuiu a percentagem de negativas a Português e a FQ A, deixou de haver a Matemática A e a BG; no 

10.ºD, diminuiu a percentagem de negativas a FQ A; no 10.ºE, deixou de haver negativas a Inglês e HCA, e 
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diminuiu a percentagem de negativas a GDA; no 10.ºF, aumentou a percentagem de negativas a Português, 

manteve a percentagem a Inglês, Filosofia, Matemática e Geografia A; no 10.ºG, deixou de haver negativas 

a Português, a Inglês e a Geografia A, passou a haver a Filosofia, aumentou a Matemática e a História, 

diminuiu a MACS; o 10.º H manteve a percentagem de negativas a Português, diminuiu a Inglês, Filosofia e 

MACS, deixou de haver negativas a História e Geografia; o 10.ºI manteve a percentagem de negativas a 

Português e a Filosofia, diminuiu a Inglês e História A, deixou de haver negativas a Geografia A, aumentou a 

percentagem a MACS; no 10.ºJ, a percentagem de negativas a Português e Filosofia desceu, manteve a 

Inglês, Francês e Literatura Portuguesa e subiu a História A. 

11.ºANO 

No 11.º ano, só uma turma não melhorou no 2.º período: o 11.ºD, que diminuiu a percentagem de 

aprovação em todas as disciplinas: 

 
11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 

  1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 

% sucesso  91 91 100 100 100 100 76 94 93 100 100 100 100 100 86 90 

% SQ 53 65 67 74 71 78 53 58 62 72 51 64 63 74 42 47 

% aprovado em todas  73 82 79 68 76 76 76 71 75 82 58 62 96 100 43 57 

% insucesso 9 9 0 0 0 0 24 6 7 0 0 0 0 0 14 10 

Tabela 62 - Resultados 11.º ano 

No 11.ºA, a percentagem de negativas diminuiu a Filosofia e a BG e manteve a FQA; no 11.ºB, deixou de 

haver negativas a Matemática A, mas aumentou a sua percentagem a FQA, apresentando uma 

percentagem preocupante de negativas (32%); no 11.ºC, diminuiu a percentagem de negativas a 

Matemática A e a FQA; no 11.ºD, manteve-se a percentagem de negativas a Inglês e a Matemática A, 

diminuiu a Filosofia, a FQA e a BG; no 11.ºE, diminuiu a percentagem de negativas a Filosofia e a 

Matemática A, deixou e haver negativas a FQA e a GDA; o 11.ºF manteve a percentagem de negativas a 

Inglês e a Francês, diminuiu a Filosofia, a História A, a GDA, mas estas duas disciplinas apresentam valores 

preocupantes de negativas (36% e 30% respetivamente); o 11.ºG deixou de ter negativas a Matemática A; 

no 11.ºH, mantiveram-se as percentagens de negativas a Português e MACS, diminuíram a Inglês, Filosofia, 

História A, Geografia A . 
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12.ºANO 

No 2.º período, apenas o 12.ºA não melhorou; na verdade, desceu a percentagem de sucesso e a 

percentagem de alunos aprovados em todas as disciplinas:  

 
12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 

  1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 1.ºP 2.ºP 

% sucesso  100 93 96 100 100 100 88 96 82 96 85 96 82 86 

% SQ 68 78 81 90 91 93 79 83 76 83 71 78 58 68 

% aprovado em todas  100 93 96 100 100 100 88 96 82 96 85 96 82 86 

% insucesso 0 7 4 0 0 0 12 4 18 4 15 4 18 14 

Tabela 63 - Resultados 12.º ano 

No 12.ºA, passou a haver negativas a Matemática A; no 12.ºB, deixou de haver negativas; o 12.ºC não 

apresentou negativas em nenhum dos dois períodos deste ano letivo; no 12.ºD, deixou de haver negativas 

a Português, e a percentagem de negativas de Matemática A desceu; no 12.ºE, deixou de haver negativas a 

Português e a percentagem de negativas a Matemática A desceu; no 12.ºF, deixou de haver negativas a 

Matemática A e a percentagem de negativas a Português desceu; no 12.ºG manteve-se a percentagem de 

negativas a Português e Psicologia B, desceu a percentagem de História A e deixou de haver negativas a 

Sociologia. 

1.ºANO 

No 1.º TAP, a percentagem de sucesso (percentagem de alunos com todos os módulos realizados) desceu 

de 86% no 1.º período para 63% no 2.º, havendo 25% de alunos com um módulo em atraso e 13% com 3; 

no 1.ºTAS, a percentagem de sucesso desceu de 70% para 58%: 9% dos alunos tem um módulo em atraso, 

18% 2, 18% 4; a percentagem de sucesso do 1.º TGPSI desceu de 95% para 75%, com 15% dos alunos com 

um módulo em atraso, 5% com três e 5% com mais de quatro. 

2.ºANO 

No 2.º TAS, a percentagem de sucesso subiu de 73% para 100%, pois não há alunos com módulos em 

atraso; no 2.º TGPSI-B, a percentagem de sucesso caiu de 92% para 83%: 8% dos alunos tem um módulo 

em atraso e 8% tem dois; no 2.º TGPSI-A, a percentagem de sucesso desceu drasticamente, de 80% para 

35%, pois 30% dos alunos têm um módulo em atraso, 25% têm dois, 10% têm três. 

3.ºANO 

No 2.º TAS, mantém-se a situação de 100% de sucesso, com todos os módulos realizados; o mesmo 

acontece com mo 3.º TGPSI; o 3.º TUR subiu de 75% de sucesso para 100%, com todos os alunos com todos 

os módulos realizados. 

8.1.3. Resultados por referência às Metas da Escola 
Decorre, da análise feita, que os resultados de sucesso estão aquém das Metas da Escola no 3.ºCEB, 

especialmente no 9.ºano, mas também no 7.º e nos cursos de EFP. Superaram as Metas todos os anos que 

constituem os cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário, como a tabela 77 bem evidencia. A 

vermelho, colocaram-se os resultados inferiores no 2º período relativamente aos alcançados no final do 1.º 
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período; sublinhados a amarelo, aparecem os resultados que não cumprem as Metas da Escola, cuja 

necessidade de análise e intervenção, tal como referido anteriormente, merece uma análise mais 

detalhada por ano e disciplina, em compromisso assumido pelos coordenadores de departamento: 

 

Tabela 64 - Resultados por ano e ciclo, por referência às metas da Escola 

 
Tabela 65 - Resultados por disciplina/ano, por referência às Metas da Escola 

8.2. Abandono e desistência 

A taxa de desistência até aos 17 anos continua em 0%, mas a taxa de desistência aos 18 anos já está nos 

10%: 

Metas Resultados Metas Resultados

75% 80% 30% 43%

80% 100% 30% 54%

70% 79% 30% 44%

80% 99% 30% 64%

65% 67% 30% 28%

80% 91% 30% 37%

70% 97% 33% 73%

70% 96% 30% 61%

75% 98% 33% 65%

80% 95% 23% 36%

65% 92% 23% 44%

70% 87% 25% 44%

80% 99% 23% 45%

70% 92% 33% 45%

45% 100% 18% 41%

80% 100% 33% 88%

70% 90% 33% 64%

85% 100% 75% 88%

80% 88% 33% 31%

70% 94% 33% 68%

70% 85% 30% 36%

75% 95% 33% 44%

80% 99% 23% 81%

65% 100% 23% 64%

70% 90% 25% 67%

80% 96% 23% 44%

70% 63% 33% 13%

45% 100% 18% 80%

80% 100% 33% 56%

70% 92% 33% 51%

85% 100% 75% 100%

80% 94% 33% 50%

70% 96% 33% 63%

80% 99% 23% 61%

70% 96% 33% 57%

85% 100% 75% 100%

Matemática
7.º ano

8.º ano

9.º ano

Sucesso Sucesso de Qualidade
Indicadores de Resultados por Disciplina e Ano

Francês

Desenho A

GDA

Economia A

HCA

História A

Português

Geografia A

MACS

Literatura Portuguesa

Português

Biologia e Geologia

Física e Química A

Matemática A

Português

Matemática

Português

Matemática

Português

Literatura Portuguesa

MACS

Geografia A

História A

Português

História A

Desenho A

12.º ano

HCA

Economia A

GDA

Desenho A

Francês

Matemática A

10.º ano

11.º ano

Matemática A

Física e Química A

Biologia e Geologia
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Tabela 66 - Abandono e Desistência 

É importante os diretores de turma assumirem o compromisso de alertar a direção para as situações de 

alunos que estão com problemas de aproveitamento ou assiduidade, ou, ainda, para os que fizeram 18 

anos sem que o seu percurso escolar tenha condições de chegar com sucesso ao fim do ciclo, para que os 

serviços respetivos possam atuar a tempo, encontrando o encaminhamento que melhor serve os seus 

interesses, evitando que a Escola perda a batalha do combate ao abandono e à desistência, não 

conseguindo, nesta área, cumprir os seus compromissos. 

 

8.3. Avaliação externa 
(Não tratado no 2.ºPeríodo) 

 

8.4. Ingresso no Ensino Superior 
Inferências (PONTOS FORTES E SUGESTÕES DE MELHORIA) 
Sugestões 

(Não tratado no 2.ºPeríodo)  
 

9. Plano de formação da Escola  

(Não tratado no 2.ºPeríodo)  
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B – DADOS DE IMPACTO (InfoEscolas) 
1. Ensino Básico (dados disponíveis até 2018/19) 

Os dados InfoEscolas mostram a sucessiva diminuição do número de alunos do Ensino Básico, 

 

assim como a taxa de retenção e desistência, estável no 7.º ano, em descida acentuada no 8.º e moderada 

no 9.º ano. No entanto, sendo, em 2018/19, a taxa na ESHM inferior à nacional nos dois primeiros anos do 

ciclo, ela era superior no 9.º (nacional 5% e escola 6%): 

 

Resulta que, na distribuição dos alunos da Escola por idades, a existência, no 9.º ano, de doze alunos com 

15 anos, três alunos com 16 e dois com 17: 

 

No entanto, a Escola tem vindo a melhorar, comparativamente a outras escolas, o seu impacto ao nível da 

percentagem de positivas nas provas nacionais de 9.º ano, após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º, 

quando confrontamos os resultados de alunos que tinham nível semelhante antes do 3.º ciclo:  
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É ainda possível, para as disciplinas com avaliação externa, perceber o percentil, medido pela classificação 

média dos alunos, face às escolas do país: 

Matemática em subida (82 em 2017/18 e 81 em 

2018/19) 

 

 

Português em descida (88 em 2017/18 e 78 em 

2018/19) 

 

 

Gráfico 5 - Dados de impacto EB 

 

2. Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos  

Os dados InfoEscolas mostram que quase metade dos alunos inscritos na Escola frequentam a área de 

Ciências e Tecnologias: 

 

 

 

Com diminuição do número de alunos relativamente aos dois anos anteriores, em 2018-2019 estavam 218 

no 12.º ano, 197 no 11.º e 241 no 12.º: 
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A taxa de retenção tem-se mantido elevada, no 12.º ano, tendo sido a taxa de retenção ou desistência, no 

mesmo ano letivo, de 24% no 12.ºano (23% a nacional), 7% no 11.ºano (8% a nacional) e 9% no 10.º (13% a 

nacional): 

 

 
 

Por essa razão, constam da tabela 9 alunos do 11.º ano e 43 do 12.º com 18 anos de idade, do mesmo 

modo que 7 alunos com 19 anos estão ainda a frequentar o 12.º ano: 

 
Como consequência, a Escola voltou a descer, no ano letivo de 2018/19, no que diz respeito à 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, quando confrontada a diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso na 

Escola e a média nacional (média calculada para os alunos do país com um nível anterior ao Ensino 

Secundário semelhante). Apesar de ter subido nos valores absolutos, essa subida foi inferior à realizada 

pelas restantes escolas do país, com os alunos do mesmo cluster:  
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Nas avaliações externas de 2019, a Escola voltou a alinhar as suas notas internas com as atribuídas pelas 

outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos Exames, depois de dois anos em que as 

notas atribuídas eram mais baixas do que as do país:   

 
Gráfico 6 - Dados de impacto CCH 

 

3. Ensino Secundário – Educação e Formação Profissional  

A plataforma InfoEscolas mostra a vertiginosa descida do número de alunos inscritos no Ensino Profissional, 

facto que é preciso contrariar, por um lado, com as regalias na escolha de cursos que o reconhecimento da 

qualidade da Escola, com a atribuição do selo de qualidade EQAVET por três anos nos dá e, por outro, com 

uma campanha de promoção da qualidade com que os cursos que ministramos foi reconhecida. 

Na verdade, depois de dois anos com 202 e 204 alunos, em 2017/18 apenas tivemos 179 e, em 2018/19, 

156: 

   
 
Em 2018/19, a maioria dos alunos tinha 16 e 17 anos, mas 22 tinham 18 e 9 já 19 anos: 
 

 
 
A maior parte dos alunos frequentavam cursos na área da informática: 
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Atendendo a que a descida acentuada do número de alunos inscritos é acompanhada por uma descida 

drástica da percentagem de alunos da Escola que concluem o Ensino Profissional em três anos ou menos, 

contrariando a tendência nacional de subida, estes dados devem ser equacionados neste momento de 

preparação do encerramento do presente ano letivo e de lançamento do próximo:  

 
Gráfico 7 - Dados de impacto EFP 
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Conclusão 

Após apresentação dos dados recolhidos e tratados pelo OQE, este órgão considera que eles validam a 

qualidade do Plano de EeA@D da Escola e do Plano de Ação Estratégica da ESHM (PAE) – este último, por 

ter sido considerado de qualidade pelo ME, mereceu à Escola a atribuição de 2 técnicos (cada um com meio 

horário), nas áreas de Mediação Social e de Terapia da Fala -, assim como das restantes opções que a 

direção da ESHM tomou, no 2.º período, no respeito pelo espírito dos documentos de autonomia da Escola 

(PEE, PAE, RI, PEDC e Referencial de Avaliação). 

No entanto, os dados mostram que: 

A. Uma parte das medidas que constam do PAE naão foi cabalmente operacionalizada, nem este 

consequentemente rentabilizado, por insuficiência de evidências de que todas as medidas que nele 

constam contribuíram para a melhoria das aprendizagens dos alunos, nomeadamente dos que se 

encontram com mais dificuldades de codificação social; 

B. Há inconsistências entre as respostas dadas em diferentes pontos dos questionários aplicados, as quais 

se tornam mais evidentes quando confrontadas com os resultados de avaliação de final de período, o 

que leva a que pareça ser legítimo inferir que os documentos de gestão não são convenientemente lidos 

e analisados pelos docentes, com a atenção necessária para que a implementação que deles cada 

professor faz obedeça às normas que deles constam. 

Decorre, então, deste relatório, que urge que cada coordenador de departamento se assegure de que as 

práticas docentes se inscrevam em todas as dimensões do Perfil Geral de Desempenho do Educador de 

Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário (Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de Agosto) e 

nos artigos que compõem a Secção II do Estatuto da Carreira Docente, as quais, aliás, são referenciais para 

a operacionalização do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, que operacionaliza a 

avaliação do desempenho docente. 

Espera-se que a identificação que os docentes foram chamados a fazer, pelo Ministério da Educação, das 

aprendizagens estruturantes que não foram realizadas durante o ensino à distância seja complementada 

com uma identificação das ações a implementar de imediato para que o problema seja mitigado, 

rentabilizando os mecanismos e as estruturas que a Escola disponibiliza. 

Para que tal aconteça, parece necessário que: 

1. O diretor de turma faça o acompanhamento e a monitorização da intervenção realizada com cada aluno; 

2. Os departamentos/secções disciplinares: 

2.1. identifiquem, no conjunto das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, as que são 

estruturantes, e que, por isso, todos os alunos devem aprender,  

2.2. definam as medidas a implementar para que elas se realizem; 

3. As dinâmicas de sala de aula sejam cada vez mais ativas; 
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4. As rubricas de aprendizagem e avaliação inseridas no Referencial de Avaliação da ESHM sejam cada vez 

mais rentabilizadas, como potenciadoras de aprendizagens com sentido e garantia de feedback de 

qualidade orientador do sucesso. 

Em termos de preparação do próximo ano letivo, e face à avaliação feita, o OQE propõe que a Escola faça 

uma remodelação profunda do seu Plano de Ação Estratégica 2021-2022, assumindo, apenas, para além 

das medidas que vierem a ser definidas pelo ME, relacionadas com o Plano Estratégico para o desafio da 

integração digital no processo de ensino e de aprendizagem, Inserido na Estratégia de Transformação 

Digital da Educação e com o Plano de Recuperação das Aprendizagens 2021-2023, o Processo de Qualidade 

EQAVET, as Salas de Estudo Específicas, o Projeto Saber +, as Coadjuvações, os Projetos de 

Tutoria/Mentoria Interpares e Escola para Pais. Todas as outras atividades que cada professor pretender 

realizar deverão ser inseridas no trabalho normal de cada departamento/secção e/ou estrutura. 

 


