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Introdução 

O Observatório de Qualidade da Escola (OQE) apresenta o relatório de Autoavaliação da Escola relativo ao 

2.º período, que teve como principal objetivo proceder à recolha e monitorização de indicadores da 

melhoria dos processos (dados de contexto e dados de realização) e da melhoria da organização (dados de 

resultado), tendo em vista o desenho de propostas de intervenção diferenciadas, em função das 

necessidades identificadas. As propostas representam os compromissos das secções disciplinares e demais 

estruturas com a melhoria das condições de aprendizagem dos alunos, através da rentabilização das 

atividades que integram o Plano de Ação Estratégica (PAE). Desta forma, pretende a Escola dar consecução 

ao Plano 21|23 Escola + e garantir condições para a recuperação das aprendizagens e para o reforço das 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 
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I. MONITORIZAÇA O DA MELHORIA DOS PROCESSOS – DADOS DE 

CONTEXTO 

1. Caraterização socioeconómica da Escola  

Os dados relativos à caraterização socioeconómica da Escola não sofreram alterações significativas 

relativamente aos dados apresentados no relatório do 1.º período. Salienta-se, apenas, a inscrição de mais 

5 alunos de nacionalidade ucraniana. Assim, passou a Escola a contar com mil e sessenta alunos inscritos. A 

percentagem de alunos estrangeiros subiu de 5% para 6 % (63 alunos). Estes 5 alunos de nacionalidade 

ucraniana estão a frequentar o Ensino Secundário, com enquadramento no previsto no Despacho 

2044/2022, de 16 de fevereiro, garantindo a Escola, desta forma, o apoio aos alunos cuja língua materna 

não é o Português, e proporcionando-lhes a integração no nosso sistema educativo. 
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II. MONITORIZAÇA O DA MELHORIA DOS PROCESSOS – DADOS DE 

REALIZAÇÃO 

1. Estruturas e Serviços de Apoio educativo 

1.1. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAA) 

Foram acompanhados, pela EMAEI, setenta e três alunos do Ensino Básico, dos quais 44 (60,27%) 

melhoraram os seus resultados. 

No 7.ºano, dos 23 alunos com medidas, 13 (56,52%) melhoraram os seus resultados, 5 (21,74%) 

mantiveram o mesmo grau de dificuldades e 5 (21,74%) pioraram. 

No 8.ºano,dos 27 alunos com medidas,17 (62,96%) melhoraram os seus resultados, 6 (22,22%) mantiveram 

o mesmo grau de dificuldades e 4 (14,81%) pioraram. 

No 9.º ano, dos 23 alunos com medidas, 14 (60,87%) melhoraram os seus resultados, 7 (30,43%) 

mantiveram o mesmo grau de dificuldades e 2 (8,70%) pioraram. 

Nos cursos Científico-Humanísticos e nos cursos de EFP do Ensino Secundário, foram acompanhados pela 

EMAEI cento e cinco alunos, sendo que 77 (73,33%) melhoraram as suas classificações. 

Nos 10.º e 1.º anos, dos 46 alunos com medidas, 27 (58,70%) melhoraram os seus resultados, 9 (19,57%) 

mantiveram o mesmo grau de dificuldades e 10 (21,74%) pioraram. 

Nos 11.º e 2.º anos, dos 38 alunos com medidas, 30 alunos (78,95%) melhoraram os seus resultados, 2 

(5,26%) mantiveram o mesmo grau de dificuldades e 6 (15,79%) pioraram. 

Nos 12.º e 3.º anos, dos 21 alunos com medidas 20 (95,24%) melhoraram os seus resultados, apenas uma 

aluna (4,76%) manteve o mesmo grau de dificuldades, e nenhum piorou. 

Importa referir que os alunos que apresentaram 2 ou mais níveis negativos foram encaminhados para 

sessões com os psicólogos do SPO para analisar e identificar o foco das dificuldades apresentadas. 

Feita a monitorização da sua eficácia no 2.º período, fez-se o levantamento dos ajustamentos a introduzir 

nas medidas em vigor para o 3.º período, por proposta dos Conselhos de Turma, assim como à validação 

das medidas propostas pelos mesmos para os alunos ainda não identificados e, ainda, à inclusão de todos 

os alunos que apresentaram mais de 3 classificações negativas sem que medidas de apoio à inclusão 

fossem propostas pelos CT no programa Sala de Treino de Métodos de Estudo (STME), tendo esta estrutura 

feito a sua identificação. 
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1.2. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Além das ações apresentadas na monitorização do PAE, o Serviço de Psicologia e Orientação recebeu 

no decorrer do 2º período escolar, a “Ficha de Identificação” e correspondente “Declaração de 

Encarregado de Educação” para acompanhamento de 41 alunos, tendo sido efetuadas 221 consultas 

individualizadas com Alunos. 

Recebeu, ainda, da EMAEI, a “Ficha de Identificação” para acompanhamento de 58 alunos, tendo sido 

efetuadas 292 consultas individualizadas. Destes alunos, 36 foram identificados com medida universal 

de Apoio Psicológico e 22 com medidas seletivas de Apoio Psicopedagógico. 

Por conseguinte, o SPO teve, no decorrer do 2º período, 99 processos individuais de alunos em 

acompanhamento, totalizando 513 consultas psicológicas e/ou psicopedagógicas individualizadas.  

Foram, ainda, efetuados 196 atendimentos formais com encarregados de educação e 294 

atendimentos formais com docentes.  

 

1.3. Serviço de Educação Especial (SEE) 

Foram acompanhados e monitorizados pelo SEE 90 alunos, em articulação com a EMAEI, com Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 30 dos quais 

com Medidas Seletivas, 15 com Medidas Adicionais e 45 com Medidas Universais, a beneficiar de 

Adaptações ao Processo de Avaliação. 

Os docentes de Educação Especial asseguraram a lecionação das Atividades Substitutivas Oficina de 

Expressões e Complemento ao PIT (junto dos alunos do grupo TACS B), prestaram Apoio Tutorial a 23 

alunos, realizando 250 sessões, coadjuvaram 487 aulas e mantiveram o Trabalho Colaborativo aos docentes 

de todos os Conselhos de Turma, pais/Encarregados de Educação e técnicos (internos e externos) 

envolvidos no acompanhamento e no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Para além das atividades constantes do PAE, o SEE assegurou a coadjuvação em sala de aula considerada 

imprescindível para o bom funcionamento das aulas, bem como para a partilha de ideias, recursos e 

estratégias ajustadas ao perfil de funcionamento dos alunos. Esta ação contribuiu, ainda, para o 

cumprimento de regras e para evitar situações de indisciplina; possibilitou um apoio mais 

individualizado aos alunos; auxiliou no processo de inclusão, permitindo aos alunos um maior 

envolvimento nas atividades propostas; incrementou a diversificação de atividades e de práticas 

pedagógicas e, ainda, possibilitou uma melhor compreensão do perfil de funcionamento de cada 

aluno. Esta atividade incluiu o acompanhamento nas sessões de natação/hidroterapia e de 

hipoterapia. 
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74% dos alunos com Medidas Adicionais e/ou Seletivas que beneficiaram de apoio tutorial em 

sessões semanais ou quinzenais obtiverem sucesso em todas as disciplinas (“zero negativas”). 

O SEE trabalhou com grande proximidade, colaborando com os Diretores de Turma e professores dos 

diversos C.T., psicólogos do SPO e outros técnicos, internos e externos à Escola, nomeadamente com: 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), da Associação de Pais e Amigos de Crianças Inadaptadas 

(APACI), a Câmara Municipal de Esposende, a Fundação AMA, o Centro Social da Juventude Unida de 

Marinhas-JUM, o Centro Social e Paroquial de Curvos, o Clube Hípico do Norte, a Esposende 2000 e outras 

entidades da comunidade, para análise de possibilidades de realização de terapias e/ou de Planos 

Individuais de Transição (PIT) e para acompanhamento e elaboração Protocolos. 

Este serviço realizou as seguintes atividades: 

Os Pais Partilham Saberes 

Compreender e Aceitar para Melhor Resultar!... 

Criação de um Padlet - Biblioteca Digital de Recursos e Atividades Inclusivas (para o grupo de 

alunos com ACS-A) e uma turma Classroom (para o grupo de alunos com ACS-B) 

Foi, também, assegurada pelo SEE a articulação com a EMAEI e com a Direção da Escola, correspondendo a 

todas as necessidades verificadas. 

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

A valência de Mediação Social, em articulação com a EMAEI, acompanhou 10 alunos, 2 dos alunos 

frequentam o Ensino Básico e 8 que frequentam o Ensino Secundário. Dos alunos acompanhados, 4 alunos 

iniciaram medida no 2.º período escolar e os restantes alunos mantiveram acompanhamento desde o 

período transato.  

No que concerne às Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão (Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de 

julho), todos os alunos acompanhados beneficiam de Medidas Universais (Artigo 8.º); 2 alunos cumulam 

Medidas Seletivas (Artigo 9.º) e 7 alunos cumulam Adaptações no Processo de Avaliação (Artigo 28.º). 

As razões para o apoio dos alunos resultaram da identificação de problemas de aprendizagem, leitura, 

escrita, comportamento, desenvolvimento, saúde e problemas afetivos. 

Os indicadores de intervenção resumem-se a dificuldades no comportamento pró-social, ao fraco 

envolvimento nas aprendizagens, ao risco de retenção, a dificuldades na aprendizagem e no domínio da 

concentração, a dificuldades na gestão das emoções (ex. baixa tolerância à frustração, sinais de ansiedade), 

a lacunas nas rotinas/hábitos de estudo e a dificuldades no planeamento e auto-organização. 

Destacam-se ainda as problemáticas ligadas à saúde, desafios colocados pelos problemas de saúde mental, 

doenças crónicas e, ainda, questões ligadas à nutrição e ao sedentarismo que afetam os alunos.  
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A mediação assume uma estratégia de intervenção social e psicopedagógica na promoção do sucesso 

escolar, no envolvimento da família e da comunidade no processo educativo. As principais áreas de 

intervenção consistem no estímulo à inteligência socioemocional e desenvolvimento pessoal, no 

envolvimento familiar, na tutoria, no envolvimento da comunidade escolar e rede de apoio comunitário. 

Especificamente, na concretização da medida, foram realizadas com os alunos 58 sessões presenciais; com 

os encarregados de educação, realizaram-se 18 atendimentos presenciais e mais de 296 contactos 

telefónicos com os diretores de turma, docentes e outros técnicos, realizaram-se mais de 294 contactos, 

incluindo reuniões, emails e telefonemas. Com a comunidade, realizaram-se mais de 40 contactos, 

incluindo reuniões, emails e telefonemas. 

A valência de Mediação Social desenvolveu também apoio psicossocial junto de 1 encarregado de educação 

e de 2 alunos encaminhados pela Direção, tendo para o efeito realizado 6 atendimentos/reuniões e 21 

contactos telefónicos e, ainda, realizado 40 contactos/reuniões com diretores de turma, docentes e outros 

técnicos. Com a comunidade, realizaram-se 4 contactos, incluindo reuniões e telefonemas cujo objetivo 

visou o apoio e aconselhamento na resolução de problemas e na prestação de informação e 

encaminhamento para serviços ou apoios sociais, mobilizando os recursos adequados a cada situação. Com 

estes alunos, realizaram-se 5 atendimentos. 

Com o objetivo de melhorar a eficiência no uso de tecnologias digitais, foram desenvolvidas ações de 

promoção de competências digitais básicas junto de 1 encarregada de educação, com o intuito de 

potenciar a aquisição de conhecimentos sobre as plataformas e meios de comunicação utilizados entre a 

Escola e os encarregados de educação. 

No que respeita à eficácia da medida de Mediação Social, e tendo em consideração a diversidade de 

necessidades dos alunos, considera-se que a medida teve uma eficácia moderada junto dos alunos 

acompanhados. 

Também foi dada continuidade ao trabalho de colaboração com o Núcleo de Apoio Educativo, concretizado 

numa participação de mais de 9 horas semanais, com o objetivo de apoiar o serviço na prevenção das 

situações de indisciplina e contribuir para a resolução dos comportamentos disruptivos verificados na 

Escola. 

A valência de Terapia da Fala prestou apoio a 19 alunos. Desses alunos, 7 frequentam o Ensino Básico e 12 

frequentam o Ensino Secundário. No final do 2º Período letivo, foram, ainda, encaminhados 2 alunos (1 

aluno do Ensino Básico (7º ano) e 1 aluno do Ensino Secundário (10º ano)), cuja resposta foi dada no início 

do 3º Período letivo. 

Dos alunos mencionados, 9 alunos usufruem de medidas Universais, 2 alunos usufruem de medidas 

Seletivas e 8 alunos usufruem de medidas Adicionais. 

Ao longo do 2º Período, foram realizadas 137 sessões (englobando as avaliações e os acompanhamentos), 

refletindo uma percentagem de presenças de 99,2%.  
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O trabalho desenvolvido incidiu sobre as áreas frágeis dos alunos, existindo áreas bastante heterogéneas 

de intervenção. Realizou-se a intervenção ao nível das perturbações da comunicação/interação em alunos 

com quadros clínicos associados a perturbações do neurodesenvolvimento, foi prestado acompanhamento 

no âmbito de dificuldades de leitura e escrita, na área da fala, bem como no âmbito das dificuldades de 

linguagem que interferem com o desempenho académico dos alunos. 

Foi efetuado um total de 24 reuniões/contactos com Encarregados de Educação, presencialmente e por 

chamada telefónica, bem como foram realizados contactos/reuniões com Diretores de Turma e Professores 

de Educação Especial, sempre que necessário. 

A eficácia da medida de apoio por parte do serviço de Terapia da Fala do GDPSC distribuiu-se, 

percentualmente, da seguinte forma: 5,3% de situações com eficácia baixa, 78,9% de situações com eficácia 

moderada, 5,3% de situações com eficácia alta e 10,5% de situações com eficácia total. 

Durante o 2º período letivo, entre os alunos acompanhados, foram detetadas as seguintes dificuldades no 

âmbito da intervenção do Terapeuta da Fala: 

- Dificuldades de leitura e da escrita: 26,3% 

- Dificuldades de Dicção/Fala: 21,2% 

- Dificuldades de Linguagem: 15,8% 

Dificuldades de Comunicação: 36,8% 

Ainda durante o 2º Período letivo, iniciou-se o desenvolvimento de um projeto eTwinning “My Mind, My 

Choices, My Path”, envolvendo os alunos do 11TACS-B, e auxiliado por 3 Docentes e 2 Assistentes 

Operacionais. O projeto encontra-se a ser desenvolvido com várias escolas da Turquia e tem por base a 

comemoração de efemérides relacionadas com o planeta e a reflexão sobre a importância da 

sustentabilidade, nomeadamente no que concerne à gestão de recursos naturais, e o desenvolvimento de 

atividades com base na sustentabilidade através das expressões plásticas, com recolha de registos 

fotográficos e videográficos dos alunos.  

Destaca-se, ainda, a participação da Terapeuta da Fala nas seguintes atividades: 

- dia 8 de março de 2022, a convite da Diretora do Curso de EFP de Técnico Auxiliar de Saúde nas 

pré-apresentações das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do 3ºTAS, de forma a poder dar o seu 

contributo para a melhoria da comunicação verbal e não verbal dos alunos em contexto de apresentação 

oral. 

Por fim, o GDPSC, através das duas técnicas que o integram, participou em duas ações promovidas pela 

Direção e que integram o Plano de Formação da Escola: 

- “Escola para pais gestores educacionais” - “O mundo Pós-COVID: o retomar de uma nova 

esperança na educação”, tendo sido realizada uma sessão de sensibilização destinada a pais e encarregados 

de educação (a 20 de janeiro de 2022); 
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- Ação de Curta Duração destinada a docentes (a 3 de março de 2022). A Mediação Social participou 

com a temática “O mundo em mudança: (re)agir no espaço social”, que teve como finalidade abordar a 

importância da transição digital e as suas implicações sociais, e a Terapia da Fala, com os temas “Estratégias 

Facilitadoras da Comunicação” e “A Técnica Vocal na Atividade do Professor”, respetivamente. 

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

A equipa reformulou o Plano de Contingência de Covid-19, tendo por base o "Novo" Referencial Escolas - 

Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto Escolar, para o segundo período do ano letivo 

2021/2022, que resulta da revisão efetuada pela Direção-Geral da Saúde ao Referencial até aí existente, e 

deu-se continuidade à monitorização da sua implementação. 

Articulou, com a Equipa de Saúde Escolar do ACES, a implementação da lei 60/2009, relativa à Educação 

Sexual nas escolas, tendo promovido a dinamização das seguintes sessões temáticas: “Afetos e Sexualidade 

(Métodos Contracetivos e IST's)”. 

Em parceria: 

 Com o espaço “Bem Me Querem”, da Câmara Municipal de Esposende, foram realizadas as 

seguintes sessões temáticas: “Bullying”, nas turmas do 8.º ano e “Violência no namoro”, nas 

turmas de 9.º ano. Ainda no âmbito desta parceria, os alunos de 6 turmas do 12º ano participaram 

na tertúlia “Percursos que inspiram…no feminino”, integrada no ciclo de atividades comemorativas 

do Dia Internacional da Mulher. 

 Com a Resulima, no âmbito do programa Ecovalor, foi realizada uma sessão de sensibilização 

sobre “Separação seletiva de resíduos” na turma F do 9º ano. 

Em articulação: 

 Com o Serviço de Educação Especial e a Escola Segura, foi realizada uma sessão de sensibilização 

na turma TACS A sobre os perigos na Internet. 

 Com a secção de EMRC, a BE, e a equipa PES continua a promover, numa vertente solidária e 

ecológica, as campanhas de recolha de tampinhas e de medicamentos. 

1.6. Núcleo de Apoio Educativo – NAE 

Durante o 2.º período, o NAE continuou a intervir nas medidas universais de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, nomeadamente na promoção de comportamentos pró-sociais. O seu âmbito de atuação abrange 

a sala de aula - quando um docente faz um pedido de colaboração ao NAE ou quando um professor dá 

ordem de saída da sala de aula aos alunos – e o recinto escolar, quando um membro da comunidade 

educativa solicita intervenção nesse espaço. É um serviço que atua na prevenção das situações de 
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indisciplina e contribui para a resolução dos comportamentos disruptivos verificados na Escola, pelo que 

dispõe de um docente ou técnico em permanência em quarenta e cinco dos cinquenta e cinco tempos 

letivos semanais. 

Neste segundo período, registou-se uma solicitação de intervenção em sala de aula (Doc.1), no 2.ºGPSI. 

Pela sua gravidade, esta situação e demais ocorrências relacionadas com alunos da turma foram também 

remetidas ao Diretor, para atuação em conformidade.  

Ocorreram vinte e uma ordens de saída da sala de aula (Doc. 2), que envolveram vinte alunos, e das quais 

se lavraram os respetivos Docs. 2: 10I – uma; 2GPSI – quatro; 8B – uma; 1GPSI – quatro; 9E – quatro (uma 

reincidência); 8A – uma (reincidência); 10F – quatro; 7B – uma; 11H – uma. As situações foram todas 

prontamente tratadas pelos docentes e técnicos que nesta estrutura prestam serviço. Foram registadas por 

catorze ocorrências perturbação e desobediência, cinco por altercação entre alunos, duas por uso do 

telemóvel sem autorização. 

Os dois casos reincidentes foram encaminhados para a coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação inclusiva (EMAEI), tendo a mesma convocado as respetivas reuniões das Comissões alargadas, 

com todos os intervenientes no acompanhamento dos alunos, os próprios alunos e os seus Encarregados 

de Educação. Das reuniões, saíram compromissos importantes. 

Registaram-se também ocorrências fora da sala de aula (Doc.3), que envolveram 3 alunos e uma turma 

(8B). Por se relacionar com uma denúncia de bullying, esta última situação foi encaminhada para o Diretor, 

para averiguações. 

 

2. Área de Cidadania e Desenvolvimento 

 

Ao longo do 2º período, tanto no 3ºCEB como nos CCH e EFP, os domínios definidos para cada um dos 

níveis de escolaridade previstos no documento Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola foram 

abordados em praticamente todas as turmas. Não foi enviada informação das turmas: 10ºC, 11ºE, 11ºG e 

11ºI. Pela informação recebida, verificou-se que em duas turmas dos CCH não foram tratados domínios de 

Cidadania e Desenvolvimento. É de salientar a evolução quanto ao modo de apresentação dos projetos, 

que foram para além dos trabalhos de pesquisa, e se materializaram em debates, tertúlias; workshops, 

cartazes/posters. Na maioria das turmas, Cidadania e Desenvolvimento articulou com o projeto 

interdisciplinar. Foi também referida a dificuldade de implementar projetos diversificados, devido ao 

número reduzido de horas atribuídas aos 8º e 9º anos. Nas turmas de EFP, foi trabalhado o tema integrador 

“Contributos de um desenvolvimento sustentável para uma saúde de qualidade” (2.º TAPAS). No 3.º ASSI, 

foi trabalhado o tema integrador “Uma Ética para a Inclusão no Mundo do Trabalho”. As outras turmas não 

respeitaram os domínios/temas definidos para cada um dos níveis de escolaridade. 
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3. Plano de Ação Estratégica (PAE)  

A monitorização do Plano de Ação Estratégica foi realizada através dos critérios da eficácia, da eficiência, da 

satisfação (este, nem sempre usado) e, quando possível, do impacto, pelas estruturas responsáveis pela sua 

implementação, tendo em vista o seu contributo para a recuperação das aprendizagens, para o combate às 

desigualdades através da educação e, consequentemente, para o sucesso escolar dos alunos, procurando 

garantir a consecução da Missão da Escola, assumindo o compromisso da ESHM, de que ninguém fica para 

trás. 

Das 87 atividades previstas, 77 encontram-se em desenvolvimento (89%). 

Eixo “Ensinar e Aprender” 
 

Domínio “+Leitura e Escrita” – ações previstas: 11 / desenvolvidas 11 (100% de eficiência). 

Ação “Escola a Ler” – Atividades: 

OFICINA DE LEITURA EM LÍNGUA MATERNA (PORTUGUÊS E PLNM) – EFICIÊNCIA: Totalidade das turmas e alunos do 

3.ºCEB (100%). Todos os alunos de PLNM. EFICÁCIA: Melhoria dos resultados nos domínios da Leitura e da 

Educação Literária, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio lógico-argumentativo dos alunos. 

10 MINUTOS A LER (BE) - EFICIÊNCIA: Participaram na atividade 32 turmas (71%) e foram envolvidos 756 alunos 

(71%). EFICÁCIA: A taxa de requisição de livros na Biblioteca Escolar cresceu 1450% relativamente ao período 

homólogo do ano transato (passou de 37 para 538). Esta situação explica-se pelo facto de, há um ano atrás, 

estarmos confinados. 

CONHECER A EUROPA (CLUBE EUROPEU) – EFICIÊNCIA: Não foi preenchida a monitorização no documento de 

monitorização do PAE. 

OFICINA DE LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) – EFICIÊNCIA: Aplicada em todas as turmas da Escola, 

permitindo melhorar a interpretação, a fluência e a articulação dos sons da língua inglesa. Além disso, 

potencia a leitura de diálogos, que favorece a interação entre os alunos. EFICÁCIA: elevado índice de sucesso 

e de SQ: 3.ºCEB - 100% e 84%; CCH – Sucesso 96%, SQ – 62%; EFP – Sucesso – 92% , SQ 77%. 

Ação “Ler, Conhecer, Aprender, Ensinar” – Atividades: 

OFICINA DE LEITURA ORIENTADA PARA ESTUDO (PORTUGUÊS, PLNM, FILOSOFIA) – EFICIÊNCIA: Foram envolvidas 3 

turmas dos CCH (8%) e 73 alunos (7%). Possibilitou a melhoria das competências de Escrita, de 

Oralidade, bem como nos domínios da exposição e concetualização e da argumentação. EFICÁCIA - 

100% de sucesso nos domínios da leitura e da oralidade.  

Ação “Diário de escritas” – Atividades: 

OFICINA DE ESCRITA (PORTUGUÊS, PLNM, FILOSOFIA) – EFICIÊNCIA: Todos os alunos de PLNM; na disciplina de 

Português; 10 turmas do 3.ºCEB (83%) com 216 alunos (80%); 17 turmas dos CCH (46%) com 282 alunos 

(27%); 2 turmas de EFP (33%) com 45 alunos (34%). EFICÁCIA: PLNM – melhoria dos resultados no domínio 



   

AAE/ESHM/00 Página 15 de 39 

da Escrita. Restantes turmas - melhoria das competências de Leitura, de Escrita, de Gramática e de 

Oralidade. 

PROJETOS DE ESCRITA (EMRC) – EFICIÊNCIA: Iniciada em todas as turmas de 7.º ano de EMRC. 

SABIAS QUE … HISTÓRIAS COM LETRAS (HISTÓRIA) – EFICIÊNCIA: Foram enviados para publicação vários textos de 

alunos para os Jornais Farol de Esposende e Voz da Escola. EFICÁCIA: melhoria das competências de 

expressão escrita, conceptualização dos conteúdos e criatividade. 

WRITERS´CORNER (INGLÊS) – EFICIÊNCIA: produção de textos sobre temáticas diversas por todos os alunos que 

têm no seu currículo a disciplina de Inglês. EFICÁCIA: Sucesso domínio da escrita: 57,8%; Sucesso de 

qualidade domínio da escrita: 47,40%. 

Ação “Ler com mais livros” – Atividades: 

LEITURA DE ROMANCES HISTÓRICOS (HISTÓRIA) - EFICIÊNCIA: A atividade ficou concluída este período, tanto 

no Ensino Básico como no Secundário. No 3º CEB, o resultado foi a produção de resumos que se 

encontram nos cadernos de registos de cada aluno. A atividade foi concluída com sucesso, o que 

se verificou no entusiasmo e empenho dos alunos. Constatou-se um aprofundamento das 

temáticas das AE da disciplina de História. EFICÁCIA: Aumento da taxa de leitura por prazer e 

aprofundamento do conhecimento de épocas/factos históricos 

LER A PARES - Foram requisitados no período, para a sala de aula, 4 packs de livros por 3 professores. 

EFICÁCIA: Sem dados 

Domínio “+Autonomia Curricular” – ações previstas: 10 / desenvolvidas 10 (100% de eficiência). 

Ação “Turmas dinâmicas” – Atividades: 

COADJUVAÇÃO EM SALA DE AULA A ALUNOS DE MEDIDAS ADICIONAIS E SELETIVAS (DIREÇÃO E SEE) - EFICIÊNCIA: 487 

aulas de alunos com medidas Adicionais e Seletivas, num total de 14 alunos (100%). EFICÁCIA:  sem 

dados. SATISFAÇÃO: Os professores coadjuvados consideraram que a Coadjuvação por docentes do 

SEE contribuiu para o cumprimento de regras e para evitar situações de indisciplina; possibilitou 

um apoio mais individualizado aos alunos; auxiliou no processo de inclusão, permitindo aos alunos 

um maior envolvimento nas atividades propostas; incrementou a diversificação de atividades e de 

práticas pedagógicas e, ainda, possibilitou uma melhor compreensão do perfil de funcionamento 

de cada aluno. 

COADJUVAÇÃO EM SALA DE AULA DE MATEMÁTICA NO 3.º CEB (DIREÇÃO E MATEMÁTICA) - EFICIÊNCIA: todas as turmas 

do 3.º CEB (100%), garantindo-se em cada turma a presença de um professor coadjuvante em dois tempos 

letivos semanais. EFICÁCIA: Com exceção dos 7.ºB, 8.ºA e 9.ºF, todas as restantes 9 turmas (75%) 

apresentam valores de sucesso superiores às metas definidas para a disciplina de Matemática. 
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Relativamente ao Sucesso de Qualidade, apenas nos 8.ºA e 9.ºB esta meta não é atingida, sendo-o nas 

restantes 10 turmas (83%). 

METODOLOGIA FLIPPED CLASSROOM (SALA DE AULA INVERTIDA) (GEOGRAFIA, ECONOMIA, CONTABILIDADE) - EFICIÊNCIA: 

disciplina de Geografia, envolvendo 269 alunos; Disciplina de Economia A, envolvendo 27, alunos e 

disciplina de Direito, uma turma, 12.ºG, 28 alunos. EFICÁCIA:  As taxas de sucesso e de SQ foram superiores 

às metas definidas para as disciplinas envolvidas, com exceção da taxa de SQ na disciplina de Economia A, 

11.ºG. 

PROJETO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO (DIREÇÃO, INFORMÁTICA)- EFICIÊNCIA: 3 turmas de 7.º ano com 1 tempo 

semanal articulado com a disciplina de TIC. EFICÁCIA:  A taxa de sucesso foi de 100% e, de sucesso de 

qualidade, de 87%. 

DESDOBRAMENTO DO GRUPO-TURMA EM LE (DIREÇÃO, FRANCÊS E INGLÊS)- EFICIÊNCIA: todas as turmas de 9.º ano, 

nas disciplinas de Inglês e Francês, num tempo semanal. EFICÁCIA:  Inglês – Domínio da Competência 

Comunicativa – Sucesso 100% e Sucesso de Qualidade – 80% ; Francês – Domínio da Oralidade – Sucesso 

99% e Sucesso de Qualidade 81%. 

D.A.C. PENSAR PARA FALAR EM PÚBLICO (PORTUGUÊS CCH, PLNM E FILOSOFIA) - EFICIÊNCIA: duas turmas de 11.º 

ano, entre as disciplinas de Filosofia e de Português, envolveu 50 alunos (5%). EFICÁCIA: Melhoria das 

competências de Leitura, textos literários e filosóficos, e não literários, de Escrita e de Oralidade; 

consolidação dos saberes relacionados com a Cultura Ocidental Europeia do século XIX e, 

sobretudo, da Portuguesa. 

DAC EFP (EQUIPAS PEDAGÓGICAS EFP) - EFICIÊNCIA: 5 turmas de EFP (66%), um total de 109 alunos (83%). 

EFICÁCIA: melhoria num grande número de trabalhos, principalmente no que concerne ao rigor 

linguístico apresentado nos textos dos relatórios intermédios e à correção na linguagem utilizada 

na defesa oral dos trabalhos. 

DAC FÍSICO-QUÍMICA / CIÊNCIAS NATURAIS (CN E FQ) – 7.º ANO - EFICIÊNCIA: um tempo semanal comum às 

disciplinas de Físico-Química e de Ciências Naturais em todas as turmas do 7.º ano. EFICÁCIA: O 

desdobramento permitiu a realização de trabalho prático/experimental e no desenvolvimento de 

atividades concebidas e executadas em articulação entre as duas disciplinas. O balanço global da 

implementação do DAC foi positivo, assim como o seu impacto na aquisição de aprendizagens pelos alunos, 

evidenciado pelas elevadas taxas de sucesso e de sucesso de qualidade alcançadas nas duas disciplinas: 

Ciências Naturais – Sucesso -100%; SQ – 84%; Físico-Química – Sucesso - 81%; SQ – 34%. 

POR UM CIDADÃO ORIENTADO POR VALORES (CIDADANIA E CT) – EFICIÊNCIA: Envolvidos todos os alunos da Escola. 

Realizadas 12 sessões nas turmas de 7.º ano e uma média de 6/7 sessões nas turmas dos 8.º e 9.º anos e 

nas dos CCH. As turmas de EFP têm desenvolvido temas integradores sobre cidadania e desenvolvimento 

de competências Pessoais, Sociais, Linguísticas, Científicas e Tecnológicas. Têm também abordado a 
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temática do desenvolvimento sustentável e, ainda, nas turmas de 3.º ano, explorado o tema integrador 

“Uma Ética para a Inclusão no Mundo do Trabalho”. Nas turmas de EFP, foram dedicadas no mínimo 2 

sessões e, no máximo, 15 sessões nas diferentes turmas. EFICÁCIA:  No 3.º CEB e nos Cursos Científico-

Humanísticos, não foram abordados todos os domínios previstos no documento Estratégia de Educação 

para a Cidadania da Escola. 

Ação “Referenciais Curriculares e para a avaliação” – Atividades: 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA (DIREÇÃO E TODOS OS PROFESSORES) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas. As 

rubricas mais utilizadas: Trabalho de pesquisa, resolução de exercícios/problemas, exposição, apreciação 

oral, opinião escrita, processo de trabalho individual. EFICÁCIA: Foi atingida a maior parte das metas de 

sucesso, SQ e de Aprovação em Todas as Disciplinas. 

Domínio “+Recursos Educativos” – ações previstas: 26 / desenvolvidas 25 (96% de eficiência). 

Ação “Recuperar com a Matemática” – Atividades: 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA (3.ºCEB – 9.º ANO) (DIREÇÃO E PROFESSORES DE MATEMÁTICA) - 

EFICIÊNCIA: Todas as turmas (6) - um tempo semanal. Taxa de frequência – 27%; média por sessão: 5 alunos. 

EFICÁCIA:  Taxas de sucesso e de SQ acima das definidas pela Escola, em todas as turmas, com exceção da 

taxa de sucesso no 9.ºF e de SQ no 9.ºB (83%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE MACS (DIREÇÃO E PROFESSORES DE MATEMÁTICA) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas - um 

tempo semanal. Taxa de frequência – 23%; média por sessão: 5 alunos EFICÁCIA: Taxas de sucesso e de SQ 

acima das definidas pela Escola (100%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA A (CCH) (DIREÇÃO E PROFESSORES DE MATEMÁTICA) - EFICIÊNCIA: Todas 

as turmas - um tempo semanal. Taxa de frequência – 36%; média por sessão: 8 alunos EFICÁCIA: Taxas de 

sucesso e de SQ acima das definidas pela Escola, com exceção da taxa de sucesso numa turma (12.ºA) e da 

taxa de sucesso de qualidade em duas turmas (11.ºG e 12.ºG) (92%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE ECONOMIA A (DIREÇÃO E PROFESSORES DE ECONOMIA)- EFICIÊNCIA: Todas as turmas - 

um tempo semanal. Taxa de frequência – 13%; média por sessão 2 alunos. EFICÁCIA:  Taxas de sucesso e de 

SQ acima da definida pela Escola, com exceção da taxa de sucesso de qualidade numa turma (11.ºG) (88%). 

Ação “Recuperar Experimentando” – Atividades: 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE FÍSICA E QUÍMICA A (DIREÇÃO E PROFESSORES DE FQ) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas - 

um tempo semanal. Taxa de frequência – 47%; média por sessão 12 alunos. EFICÁCIA: Taxas de sucesso e de 

SQ acima das definidas pela Escola, com exceção de duas turmas, 11.ºA e 11.ºC, as duas taxas (sucesso e 

sucesso de qualidade) (75%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE BIOLOGIA E GEOLOGIA (DIREÇÃO E BIOLOGIA E GEOLOGIA) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas 

- um tempo semanal. Taxa de frequência – 44%; média por sessão 10 alunos. EFICÁCIA: Taxas de sucesso e 
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de SQ acima das definidas pela Escola, com exceção da taxa de sucesso de qualidade numa turma (11.ºC) 

(92%). 

CLUBE DE CIÊNCIA VIVA (DIREÇÃO E BG) – Não está a ser implementado 

NEWTON GOSTAVA DE LER (BE) - EFICIÊNCIA: Número de sessões realizadas – 1; Número de alunos envolvidos – 

22. SATISFAÇÃO: não foi aplicado nenhum questionário de satisfação. 

Ação “Recuperar com Artes e Humanidades” – Atividades: 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE PORTUGUÊS (3.ºCEB) (DIREÇÃO E PROFESSORES DE PORTUGUÊS) - EFICIÊNCIA: Todas as 

turmas - um tempo semanal. Taxa de frequência – 35%; média por sessão 7 alunos. EFICÁCIA: Taxas de 

sucesso e de SQ acima das metas definidas pela Escola (100%): 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE PORTUGUÊS (CCH) (DIREÇÃO E PROFESSORES DE PORTUGUÊS) - EFICIÊNCIA: Todas as 

turmas - um tempo semanal. Taxa de frequência – 34%; média por sessão 8 alunos. EFICÁCIA: TAXAS de 

sucesso e de SQ acima das metas definidas pela Escola, com exceção da taxa de sucesso de qualidade numa 

turma (10.ºF) (98%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE LITERATURA PORTUGUESA (DIREÇÃO E PROFESSORES DE PORTUGUÊS) - EFICIÊNCIA: Todas 

as turmas - um tempo semanal. Taxa de frequência – 6%; média por sessão 2 alunos. EFICÁCIA: TAXAS de 

sucesso e de SQ acima das metas definidas pela Escola (100%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE FRANCÊS (DIREÇÃO E PROFESSORES DE FRANCÊS) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas - um 

tempo semanal. Taxa de frequência – 8%; média por sessão 2 alunos. EFICÁCIA: TAXAS de sucesso e de SQ 

acima das metas definidas pela Escola (100%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE GEOMETRIA DESCRITIVA A (DIREÇÃO E PROFESSORES DE GDA) - EFICIÊNCIA: Todas as 

turmas - um tempo semanal. Taxa de frequência – 35%; média por sessão 7 alunos. EFICÁCIA: TAXAS de 

sucesso e de SQ acima das metas definidas pela Escola (100%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE DESENHO A (DIREÇÃO E DESENHO) - EFICIÊNCIA: na turma do 12.º ano de Artes 

Visuais- um tempo semanal. Taxa de frequência – 64%; média por sessão 6 alunos. EFICÁCIA: TAXAS de 

sucesso e de SQ abaixo das metas definidas pela Escola. 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE HISTÓRIA A (DIREÇÃO E HISTÓRIA) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas - um tempo 

semanal. Taxa de frequência – 14%; média por sessão 3 alunos. EFICÁCIA:  Taxa de sucesso – acima da 

definida pela Escola nos 10.º e 12.º anos; no 11.º ano, está abaixo da meta definida pela Escola. Taxa de 

sucesso de Qualidade - acima das definidas pela Escola no 11.º ano, e abaixo nos 10.º e 12.º anos. 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE HISTÓRIA B (DIREÇÃO E HISTÓRIA) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas - um tempo 

semanal. Taxa de frequência – 30%. EFICÁCIA: Taxas de sucesso e de SQ acima das metas definidas pela 

Escola, com exceção de duas turmas nas duas taxas (10.ºI e 12.º H) (75%). 
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SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES (DIREÇÃO E HISTÓRIA) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas 

- um tempo semanal. Taxa de frequência – 48%; média por sessão 10 alunos. EFICÁCIA:  Taxas de sucesso e 

de SQ acima das definidas pela Escola (100%). 

SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE GEOGRAFIA A (DIREÇÃO E GEOGRAFIA) - EFICIÊNCIA: Todas as turmas - um tempo 

semanal. Taxa de frequência – 10%; média por sessão 2 alunos. EFICÁCIA: Taxas de sucesso e de SQ acima 

das metas definidas pela Escola (100%). 

LER... OBSERVAR... PENSAR (BE) - EFICIÊNCIA: Uma sessão, 74 alunos (14%). SATISFAÇÃO: não foi aplicado 

questionário de satisfação. 

Ação “Recuperar Incluindo” – Atividades: 

PROGRAMA SALAS DE TREINO DE MÉTODOS DE ESTUDO (STME) (SPO) – EFICIÊNCIA: 48 sessões, 36 alunos (79 

participações – 73% de assiduidade). SATISFAÇÃO: Foi aplicado questionário de satisfação a alunos e 

respetivos pais/EE, com uma taxa de resposta de 7% e 40%, respetivamente. Uma análise qualitativa das 

respostas fornecidas pelos alunos, salienta-se que 67% considera que a sua participação nas sessões de 

STME teve um impacto positivo nos seus resultados escolares, nomeadamente na contribuição para 

aprender a gerir o tempo, para aprender técnicas de organização das tarefas a realizar, para desenvolver a 

capacidade de concentração e para o desenvolvimento de técnicas e de estratégias de estudo. O nível 

médio de satisfação é de 3 (numa escala de 1 a 5). Após uma análise qualitativa das respostas fornecidas 

pelos pais/EE, destaca-se que 65% considera que a participação dos seus educandos nas sessões de STME 

teve um impacto positivo nos resultados escolares. Assinalaram positivamente a contribuição para o 

desenvolvimento de técnicas e de estratégias de estudo eficazes e a contribuição para a aprendizagem de 

gestão do tempo de forma eficaz. O nível de satisfação foi de 4,2. EFICÁCIA: 70% dos alunos melhoraram os 

seus resultados no final do 2.º período. 

PROJETO ELOS (ESCRITA E LEITURA ORIENTADAS PARA O SUCESSO) (SPO/BE / GDPSC - TERAPIA DA FALA)– EFICIÊNCIA: 

n.º de alunos – 3 (acompanhados pelo SPO, BE e pelo GDPSC (valência da TF)); n.º de sessões - 

31. EFICÁCIA: Melhoria dos alunos participantes (nº de negativas) – 1 (33%); Taxa de alunos com “zero” 

negativas – 0%. 

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR NA ÁREA DO DIGITAL (BE, FRANCÊS E INGLÊS) – EFICIÊNCIA: Número de 

sessões – 2; Número de alunos envolvidos – 19. EFICÁCIA: sem dados. 

“QUEM SABE MAIS? (BE) – no 2.º período, não foi realizada nenhuma sessão 

Ação “Criar valor com o Profissional” – Atividades: 

GARANTIA DE QUALIDADE EQAVET (DIREÇÃO, EQUIPA EQAVET, PROFESSORES EFP) – EFICIÊNCIA: Taxa de procura de 

cursos de EFP – 65%, tendo em consideração que foi permitida a abertura de 3 turmas/cursos com 72 vagas 

e apenas ocupadas 47. IMPACTO: Percentagem de alunos no mercado de trabalho a exercer profissões na 

sua área de formação – 7.5%; Taxa de prosseguimento de estudos – 32.1%. SATISFAÇÃO: Satisfação dos 
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alunos com a formação recebida, quando exercem profissões na sua área de formação – 100%; Satisfação 

dos empregadores com as competências dos diplomados que empregam – 100% (Dados do Relatório de 

Progresso Anual EQAVET, n.º 1). 

JORNAL “VOZ DA ESCOLA” (BE) – EFICIÊNCIA: Publicações - 25; Participantes 13 alunos (1%) e 6 professores (5%). 

EFICÁCIA: 2 publicações por semana durante o 2.º período. 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA (FILOSOFIA, ECONOMIA, CONTABILIDADE) – EFICIÊNCIA: foram cumpridos 

todos os procedimentos constantes no anexo ao Despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro, contribuindo 

para as comemorações do Dia do Estudante e estimulando a participação cívica e democrática dos alunos 

da Escola. EFICÁCIA: n.º de propostas apresentadas – 16; n.º de sessões realizadas – 2 (uma de apresentação 

e discussão das propostas e uma de votação); taxa de participação – 84%. 

Domínio “+Família” – ações previstas: 3 / desenvolvidas 3 (100% de eficiência). 

Ação “Família mais perto” – Atividades: 

ESCOLA PARA PAIS GESTORES EDUCACIONAIS (SPO) - EFICIÊNCIA: n.º de sessões – 1 workshop com 3 sessões de 

1h00; n.º de pais/EE participantes – 14 (1,3). SATISFAÇÃO: os participantes evidenciaram um nível de 

satisfação de 100% e uma média global de satisfação de 4.6 (numa escala de 1 a 5). Consideram-se 

plenamente satisfeitos com a explicitação e utilidade dos conteúdos, assim como com a aquisição de novos 

conhecimentos. Todos os participantes afirmaram ter intenção de aplicar os conhecimentos adquiridos no 

processo de educação dos educandos. EFICÁCIA: n.º de alunos com “zero negativas” – 12 (86%) -; sucesso 

100% – taxa de ocorrências – 12 alunos (86%) com “zero ocorrências”. 

OS PAIS PARTILHAM SABERES (SEE) - EFICIÊNCIA: n.º de sessões – 2; n.º de pais/EE participantes – 2; n.º de alunos 

–14 SATISFAÇÃO: da aplicação de um questionário de satisfação, os docentes do SEE consideraram que a 

atividade atingiu os objetivos previstos, destacando a boa recetividade por parte dos alunos, bem como o 

empenho e a participação ativa de todos os intervenientes. Tanto os alunos como os E.E. envolvidos 

avaliaram de forma bastante positiva cada uma das atividades. Dado o impacto da atividade para o bem-

estar e sentido de pertença dos alunos, o SEE vai dinamizar mais duas sessões durante o 3.º período. 

RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (CENTRO QUALIFICA) - 28% dos pais e 47.5% das 

mães dos alunos da Escola têm como habilitação o 12.º ano ou superior - um aumento 1.5% do nível de 

escolarização das mães face ao ano letivo anterior e manutenção do nível dos pais. Espera-se informação 

do Centro Qualifica sobre impacto da ação do Centro nestes dados. 

Domínio “+Avaliação e Diagnóstico” – ações previstas: 2 / desenvolvidas 1 (50% de eficiência). 

Ação “Aferir, Diagnosticas, Intervir” – Atividades: 

SALAS DE ESTUDO ESPECÍFICAS (DIREÇÃO E PROFESSORES DAS DISCIPLINAS COM AVALIAÇÃO EXTERNA) – EFICIÊNCIA: Taxa 

de frequência – 31%; média por sessão 7 alunos. EFICÁCIA: Taxa de sucesso – superior à definida pela Escola 
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em todas as disciplinas envolvidas (100%); Taxa de sucesso de Qualidade - superior à definida pela Escola 

em 13 das 16 disciplinas envolvidas (81%). 

PROJETO SABER+ (DIREÇÃO E PROFESSORES DAS DISCIPLINAS COM AVALIAÇÃO EXTERNA) - Calendarizado para o 3.º 

período. 

Domínio “+Inclusão e Bem-Estar” – ações previstas:19 / desenvolvidas 17 (89% de eficiência). 

Ação “Apoio Tutorial Específico” – Atividades: 

PROJETO MENTORIA INTERPARES (SPO) - EFICIÊNCIA: n.º alunos - 125 alunos (47 mentores e 78 mentorados); n.º 

sessões – 5. SATISFAÇÃO – o grau de satisfação voltará a ser verificado no final do 3.º período. 

APOIO TUTORIAL PARA ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS E/OU ADICIONAIS (SEE) – EFICIÊNCIA: Foram realizadas a 23 

alunos, 250 sessões das 264 disponibilizadas. EFICÁCIA: 6 alunos obtiveram insucesso em uma ou mais 

disciplinas, sendo de 73,9 % a percentagem de alunos tutorados com “zero negativas”. 

Ação “Programa de Desenvolvimento de Competências Sociais e Emocionais” – Atividades: 

PROGRAMA DE AÇÃO MULTINÍVEL COM 3.ºCEB E ES (SPO) - EFICIÊNCIA: Número de sessões – 10 (7 no 8.º 

ano; 2 nas turmas de 1.º ano de EFP); nº de alunos – 76. SATISFAÇÃO – o grau de satisfação será 

verificado no final do 3.º período. 

Ação “Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário” – Atividades: 

AÇÕES DE FORMAÇÃO DIRECIONADAS A ALUNOS DO ES E EFP (DIREÇÃO E TERAPIA DA FALA) – atividade realizada, 

concluída e monitorizada no 1.º período. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO DIRECIONADA A DOCENTES DE PORTUGUÊS DO 7º ANO (DIREÇÃO E TERAPIA DA FALA) - Atividade a 

realizar no 3.º período. 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL (TERAPIA DA FALA) – EFICIÊNCIA: Número de alunos acompanhados: 19; Número 

de sessões disponibilizadas: 137; Percentagem de presenças: 99,2%. EFICÁCIA: 5,3% das situações 

refletiram uma eficácia baixa, 78,9% refletiram uma eficácia moderada, a eficácia alta foi refletida 

em 5,3% das situações, e a eficácia total foi refletida em 10,5% das situações. 

APOIO TUTORIAL A ALUNOS QUE NÃO TRANSITARAM NO ANO LETIVO ANTERIOR (MEDIAÇÃO SOCIAL) - EFICIÊNCIA: Número 

de alunos acompanhados: 3 (mas apenas 1 está a repetir o ano de escolaridade); Número de sessões sem 

dados. EFICÁCIA: Moderada. 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DOS ALUNOS (MEDIAÇÃO SOCIAL) – EFICIÊNCIA: 

N.º de alunos envolvidos e apoiados individualmente – 10; N.º de sessões realizadas com os alunos 

acompanhados – 58; Taxa de Assiduidade moderada - 67,9%. 

APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS ENCAMINHADOS (MEDIAÇÃO SOCIAL) – EFICIÊNCIA: N.º de 

atendimentos com os Encarregados de Educação – 24; N.º de contactos telefónicos com os Encarregados 

de Educação – 317; N.º contactos com Diretores de Turma, Docentes e outros Técnicos – 334; N.º de 

contactos com a comunidade - 44. 
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FORMAÇÃO DIGITAL DAS FAMÍLIAS (MEDIAÇÃO SOCIAL) – EFICIÊNCIA: Número de encarregados de educação 

apoiados – 1. EFICÁCIA: 100% 

Ação “Inclusão mais apoiada” – Atividades: 

INCLUIR ATRAVÉS DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) – EFICIÊNCIA: Foram 

validados todos os encaminhamentos dos conselhos de turma e foram ainda sinalizados pela equipa todos 

os alunos que apresentaram mais de 3 classificações negativas, sem que medidas de apoio à inclusão 

fossem propostas pelos CT. N.º alunos – 178 (73 do EB e 105 ES (CCH e EFP)). Importa ainda referir que os 

alunos que apresentaram 2 ou mais níveis negativos foram encaminhados para sessões com os psicólogos 

para analisar e identificar o foco das dificuldades apresentadas. EFICÁCIA: No 7.º ano, dos 23 alunos com 

medidas, 13 alunos (56,52%) melhoraram os seus resultados, 5 (21,74%) mantiveram o mesmo grau de 

dificuldades e 5 alunos (21,74%) pioraram; No 8.º ano, dos 27 alunos com medidas, 17 (62,96%) 

melhoraram os seus resultados, 6 (22,22%) mantiveram o mesmo grau de dificuldades e 4 (14,81%) 

pioraram.; No 9.º ano, dos 23 alunos com medidas, 14 (60,87%) melhoraram os seus resultados, 7 (30,43%) 

mantiveram o mesmo grau de dificuldades de 2 (8,70%) pioraram. Nos cursos Científico-Humanísticos e de 

Educação e Formação Profissional do Ensino Secundário, foram acompanhados 105 alunos pela EMAEI, 

sendo que 77 (73,33%) melhoraram as suas classificações; nos 10.º e 1.º anos, dos 46 alunos com medidas, 

27 (58,70%) melhoraram os seus resultados, 9 (19,57%) mantiveram o mesmo grau de dificuldades e 10 

(21,74%) pioraram; nos 11.º e 2.º anos, dos 38 alunos com medidas, 30 (78,95%) melhoraram os seus 

resultados, 2 (5,26%) mantiveram o mesmo grau de dificuldades e 6 (15,79%) pioraram; nos 12.º e 3.º anos, 

dos 21 alunos com medidas, 20 (95,24%) melhoraram os seus resultados, uma aluna (4,76%) manteve o 

mesmo grau de dificuldades e nenhum piorou. 

EQUITAÇÃO INCLUSIVA - EFICIÊNCIA: n.º de alunos – 6 do Ensino Básico e alunos de PLNM do Ensino 

Secundário. EFICÁCIA: todos os alunos do Ensino Básico melhoraram o seu desempenho escolar. No 

Secundário frequentado por alunos de PLNM oriundos de diferentes países, o programa foi muito 

importante para melhorar a sua autoestima, ajudando à socialização e contribuindo para a sua 

integração. Esta atividade potenciou a imersão linguística, o relacionamento interpessoal, a 

inclusão na Escola e o sentido de pertença, incentivando o contacto com falantes nativos de 

português e do mesmo grupo etário, bem como com instituições da comunidade. 

Ação “Português em Imersão” – Atividades: 

INCLUIR ATRAVÉS DO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) – EFICIÊNCIA: Eficiência: Vinte e sete alunos 

frequentaram as aulas de PLNM, no 2.º período, a totalidade dos que dele podiam beneficiar, ainda que 

dois apenas a partir de 28 de março e um a partir de 7 de abril. Sete alunos são do EB, dezanove do ES-CCH 

e um da EFP. Estiveram distribuídos pelos níveis A1, A2 e B1. Eficácia: Os três alunos que ingressaram em 
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março e abril não foram classificados. Dos vinte e quatro classificados, o aluno da EFP completou o ciclo de 

estudos. Dos restantes vinte e três, houve vinte e duas positivas, sendo 15 notas/níveis de sucesso de 

qualidade. Relativamente ao sucesso destes alunos no conjunto das outras disciplinas, no Ensino Básico, 

nenhum aluno teve zero negativas; três tiveram uma negativa, três tiveram duas e um teve quatro. No 

Ensino Secundário, houve oito alunos com zero negativas, cinco com uma, dois com três e um com quatro. 

Ação “O quarto período” – Atividades: 

SENSIBILIZAÇÃO PARA AS 5 ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS DA SAÚDE (PES) – EFICIÊNCIA: Foi reformulado o Plano de 

Contingência de Covid-19, tendo por base o "Novo" Referencial Escolas - Controlo da transmissão de 

COVID-19 em contexto Escolar para o segundo período do ano letivo 2021/2022, revisto pela Direção-Geral 

da Saúde, e deu-se continuidade à monitorização da sua implementação. Sessões realizadas: Em parceria 

com a Equipa de Saúde Escolar do ACES, nomeadamente no respeitante à implementação da lei 60/2009, 

relativa à Educação Sexual nas escolas, foram realizadas as seguintes sessões temáticas: “Afetos e 

Sexualidade (Métodos Contracetivos e IST's)” em 6 turmas; - Em parceria com o espaço “Bem Me 

Querem”, da Câmara Municipal de Esposende, foram realizadas as seguintes sessões temáticas: “Bullying”, 

em turmas 3 turmas do 8º ano; “Violência no namoro”, em 5 turmas do 9º ano. Ainda no âmbito desta 

parceria, os alunos de 6 turmas do 12º ano participaram na tertúlia “Percursos que inspiram…no 

feminino”, integrada no ciclo de atividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher; - Em parceria 

com a Resulima, no âmbito do programa Ecovalor, foi realizada uma sessão de sensibilização sobre 

“Separação seletiva de resíduos” numa turma do 9º ano; - Em articulação com o Serviço de Educação 

Especial e a Escola Segura, foi realizada uma sessão de sensibilização na turma TACS A sobre os perigos na 

Internet; - ECOVALOR – 13 sessões realizadas (12 sessões para alunos e 1sessão para pessoal não docente; 

ACES - 14 sessões; L.P.C.C. - Atividades Outubro Rosa. Número de alunos envolvidos: ECOVALOR - 249, 

ACES - 276, L.P.C.C. – 275. Em articulação com a secção de EMRC e a BE, a equipa PES continua a 

promover, numa vertente solidária e ecológica, as campanhas de recolha de tampinhas e de 

medicamentos. 

VISITAS DE ESTUDO (TODOS OS DOCENTES) – EFICIÊNCIA: Número de visitas de estudo realizadas: 5 (uma delas 

virtualmente); Número de turmas envolvidas: 7; Número de alunos envolvidos: 75 (7%); Temáticas 

associadas à realização das visitas: Visita à Fundação de Serralves e Museu Nacional Soares dos Reis com 

alunos de Artes Visuais, em articulação com as disciplinas de Desenho-A, História da Cultura e das Artes, 

Oficina de Artes e Filosofia; Visita ao Museu Pio XII, Museu Medina; Sé Catedral e Museu de Arqueologia D. 

Diogo de Sousa – Artes Visuais. Esta visita foi organizada em articulação com as disciplinas de História e 

Cultura das Artes e Português; Participação na Cimeira do IPVC com turmas de EFP onde os alunos, para 

além de visitarem os stands, tiveram oportunidade de divulgar os trabalhos realizados no âmbito das suas 

PAP’s; Visita ao Hospital de S. João (museu e teatro anatómico da Faculdade de Medicina da Universidade 
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de Porto), com as turmas de Técnico Auxiliar de Saúde. Todas as visitas de estudo/atividades foram muito 

enriquecedoras em termos científicos e técnicos, fundamentais para a aquisição e consolidação de 

competências fundamentais do PASEO e do Perfil Profissional. Mais salientamos o facto de algumas destas 

visitas de estudo/atividades estarem inseridas na planificação da Área da Cidadania e Desenvolvimento dos 

cursos de EFP, permitindo a abordagem da temática “Uma Ética para a Inclusão no Mundo do Trabalho”. 

MOMENTOS CULTURAIS E ETNOGRÁFICOS (BE) - EFICIÊNCIA: Número de eventos realizados – 1 (Exposição de 

Cartas de Amor de personalidades famosas do mundo da literatura, da música e da política (Almeida 

Garrett, Eça de Queirós, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Dostoievski, Lord Byron, 

Napoleão Bonaparte, Johnny Cash, Yoko Ono, Richard Wagner e Beethoven); Número de participantes – 

não foi possível contabilizar. 

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ESCOLA (DIREÇÃO) – Atividades calendarizadas para o 3.º período. 

Ação “Desporto Escolar Comunidade” – Atividades: 

CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR (EDUCAÇÃO FÍSICA) – EFICIÊNCIA: N.º de sessões: 294 (foram realizados todos os 

treinos semanais previstos para os 7 grupos equipa); N.º de alunos envolvidos: 177; N.º de eventos: 16 

(foram realizados todos os jogos/encontros previstos nos calendários competitivos). Eficácia: Foram 

apurados 10 alunos para a fase Regional dos Campeonatos de Desporto Escolar. Após a participação na 

Fase Regional, foram apurados 2 alunos para os campeonatos Nacionais (Bodyboard e Ténis de Mesa), bem 

como uma aluna como juiz de Ténis de Mesa.  SATISFAÇÃO: não foi monitorizada no 2.º período. 

MEXA-SE, NÃO FIQUE PARADO, PELA SUA SAÚDE (EDUCAÇÃO FÍSICA) – EFICIÊNCIA: Número de atividades/eventos 

realizados – 4 (Corta-Mato Escolar, Corta-Mato Distrital, Corta-Mato Nacional, Caminhada e Visita ao 

Castro de S. Lourenço; Multiatividades – Dia do Fato de Treino); Número de participantes – Corta-Mato 

Escolar – 150 (36%); Corta-Mato Distrital – 18 alunos; Corta-Mato Nacional – 1 aluno; Caminhada e Visita 

ao Castro - Turmas de 7.º ano – 70 (100%)- , Dia do Fato de Treino – 444 (42%), incluiu – torneios de futebol 

masculino, voleibol misto, ténis de mesa, ténis de campo e sessão de Dança Aeróbica, esta última aberta a 

toda a comunidade escolar.. SATISFAÇÃO: não foi avaliada no 2.º período. 

 

Eixo “Apoiar as comunidades educativas” 
 

Domínio “+Formação” – ações previstas: 3 / desenvolvidas 3 (100% de eficiência). 

Ação “Formação para pessoal docente e não docente” – Atividades: 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA A PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE DA ESCOLA (SPO) – EFICIÊNCIA: 1 ACD realizada para 

docentes – “O Mundo Pós Covid 19: O retomar de uma nova esperança na educação” – n.º de participantes 

28; SATISFAÇÃO: os participantes evidenciaram um nível de satisfação de 100% e uma média global 

de satisfação de 4.8 (numa escala de 1 a 5). Consideram-se muito satisfeitos com o cumprimento 
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dos objetivos, com a metodologia utilizada, com a clareza da comunicação e com o impacto da 

formação na sua atividade profissional. Ainda não foi realizada a Jornada dirigida a Assistentes 

Operacionais e Técnicos. 

ENCONTRO FORMATIVO SOBRE PRÁTICAS E MATERIAIS INCLUSIVOS (SEE) – EFICIÊNCIA: A atividade foi substituída pela 

criação de um Padlet com o nome Biblioteca Digital de Recursos e Atividades Inclusivas (para o 

grupo de alunos com ACS-A) e uma turma Classroom (para o grupo de alunos com ACS-B). Assim, 

com recurso a estas plataformas digitais, cujo acesso está partilhado por todos os docentes do SEE 

e da Equipa Pedagógica dos dois grupos de alunos, tem-se assegurado uma rentabilização de boas 

práticas pedagógicas e dinâmicas ativas de partilha entre todos os docentes, os alunos e os 

respetivos Encarregados de Educação. Desta forma, o SEE recorreu às referidas plataformas 

digitais para promover a divulgação de práticas pedagógicas mais dinâmicas e inclusivas, de 

conteúdos disciplinares, de metodologias e estratégias pedagógicas, bem como para fomentar a 

diferenciação pedagógica e a autorregulação pedagógica por pares. Tem sido evidente que a 

agregação das tecnologias supracitadas ao contexto colaborativo entre docentes dos alunos com 

ACS, A e B, tem vindo a impulsionar, de forma concreta e significativa, práticas docentes mais 

coesas e sem tantas fronteiras disciplinares, bem como aprendizagens mais articuladas e 

integradas. Para além disso, em virtude do seu caráter formativo, as plataformas digitais usadas 

incentivam o envolvimento colaborativo entre os docentes, motivando-os a superar os desafios 

impostos nos processos pedagógicos diferenciados de seleção e de construção de recursos 

educativos para os alunos. 

DIGITALIZE-SE ÀS 6 (BE) – EFICIÊNCIA: Número de sessões: 2 sessões individuais; Número de participantes: 2 – 

realizadas no 1.º período. No 2.º período não foi realizada nenhuma ação/sessão, devido ao elevado 

número de docentes envolvidos em ações de formação da “Capacitação Digital Docente”. 

Domínio “+Ensino Profissional” – ações previstas: 3 / desenvolvidas 3 (100% de eficiência). 

Ação “Equipar para Aprender” – Atividades: 

GARANTIA DE QUALIDADE EQAVET (DIREÇÃO, EQUIPA EQAVET, PROFESSORES EFP) – EFICÁCIA: Taxa de conclusão 

dos programas de EFP no tempo previsto – 67,1%; IMPACTO: Taxa de colocação em programas de EFP – 

100%. 

Ação “Orientar” – Atividades: 

PROGRAMA “BÚSSOLA – AGARRA O TEU FUTURO” (SPO) – EFICIÊNCIA: n.º de turmas de 9.º ano – 6 (100%) – n.º de 

alunos – 89 (77%); n.º de sessões – 54; n.º de participações – 357 (67% de assiduidade). EFICÁCIA: média de 

6% de mudanças de curso no 10.º ano nos últimos 6 anos. Se tivermos em consideração apenas os alunos 

que frequentaram o 9.º ano na Escola, o número de alunos que mudam de curso desce para 2%. 
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PROJETO “MAIS MEDINA, MAIS FUTURO” (SPO) – EFICIÊNCIA: N.º de sessões realizadas: 5; N.º de alunos 

envolvidos: 55. EFICÁCIA: Taxa de sucesso EFP – 89%; Percentagem de alunos com todos os módulos 

concluídos – 85%; Taxa de Ocorrências nas turmas de EFP – 52% dos alunos de EFP não tiveram 

ocorrências. 

Domínio “+Digital” – ações previstas: 8 / desenvolvidas 2 (25% de eficiência). 

Ação “Literacia Digital” – Atividades: 

ESTANTE DIGITAL DA ESHM (BLOGUE DA BE) (BE E PADDE) - EFICIÊNCIA: A biblioteca digital foi enriquecida com 

125 livros digitais. EFICÁCIA: Aumento do acesso à leitura digital – sem dados. 

Ação “Literacia Digital – Recursos Educativos Digitais” – Atividades: 

DIGITALIS (COMUNIDADE DIGITAL DE APRENDIZAGEM) (PROFESSORES DE GEOGRAFIA, ECONOMIA, PLNM, SEE, BE, 

PADDE) – EFICIÊNCIA: Dossiês digitais de PLNM, de Economia e de Geografia. Foram dinamizadas 

comunidades virtuais de aprendizagem (CVA) como complemento à sala de aula: foram disponibilizados 

recursos educativos, foi promovida a interação e foi dado feedback tendo em vista uma avaliação 

essencialmente formativa em prol das aprendizagens. 

REPOSITÓRIO DE RECURSOS EDUCATIVOS ONLINE DA BE (BLOGUE) (BE) - Atividade ainda não realizada. 

REPOSITÓRIO DE TUTORIAIS DE FERRAMENTAS DIGITAIS DA BE (BLOGUE) (BE E PADDE) - Atividade ainda não 

realizada. 

ROTEIROS DIGITAIS DE LEITURA ORIENTADA EM SALA DE AULA (BE) - Atividade ainda não realizada. 

Ação “Escola Digital – Recursos Educativos Digitais” – Atividades: 

AÇÕES DE FORMAÇÃO/WORKSHOPS (DIREÇÃO E PADDE) - Atividade ainda não realizada. 

PROJETO ETWINNING (CLUBE EUROPEU) – EFICIÊNCIA: A atividade não foi dinamizada no 2.º período. 

 

Eixo “Conhecer e Avaliar” 
 

Domínio “+Dados” – ações previstas: 1 / desenvolvidas 1 (100% de eficiência). 

Ação “Monitorização” – Atividades: 

OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE DA ESCOLA (OQE) – EFICIÊNCIA: Análise dos dados recolhidos na plataforma 

informática InovarAlunos e na monitorização do PAE realizada por todas as estruturas e serviços. 

Apresentação do relatório de autoavaliação do 2.º trimestre em Conselho Pedagógico de 13 de maio de 

2022, com inclusão de dinâmicas de melhoria, tendo em vista a superação de fragilidades identificadas nos 

diferentes indicadores e a potenciação dos restantes. 
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Domínio “+Informação” – ações previstas: 1 / desenvolvidas 1 (100% de eficiência). 

Ação “Partilhar a eficácia e a eficiência” – Atividades: 

OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE DA ESCOLA (OQE) – EFICIÊNCIA: Divulgação à Comunidade Educativa dos 

resultados dos relatórios trimestrais e anual: Conselho Pedagógico – 13 de maio de 2022, Conselho Geral – 

em data a definir, Apresentação Pública, Publicação na Página da Escola em 3 de junho de 2022, Publicação 

em Jornal Concelhio – envio de notícia com os resultados dos diferentes indicadores. 
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III. MONITORIZAÇA O DA MELHORIA DA ORGANIZAÇA O – DADOS 

DE RESULTADO 

1. Clima e ambiente educativos  

1.1. Dados recolhidos na plataforma InovarAlunos 

Ao longo do 2.º período, foram registadas1863 

ocorrências na plataforma InovarAlunos, distribuídas 

da seguinte forma pelos 3 cursos em funcionamento 

na Escola: 45% Cursos Científico-Humanísticos, 41% 

3.º CEB e 14% Cursos de Educação e Formação 

Profissional. Estes dados revelam uma subida do 

número de registo de ocorrências de 37%, face ao 1.º 

período. 

 

 

Os anos de escolaridade que registaram maior número de ocorrências foram os 9.º e o 11.º anos: 

 

Gráfico 2 - Ocorrências por ano de escolaridade 

Destaca-se que, aproximadamente, metade dos alunos da Escola (41%) tiveram, no segundo período, 

ocorrências registadas na plataforma InovarAlunos, sendo que 12% dos alunos tiveram quatro ou mais 

registos.  
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Gráfico 1 - Ocorrências por nível 
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Gráfico 3 - Distribuição do nº de ocorrências por aluno 

No 3.º CEB, destacou-se a marcação de ocorrências relacionadas com a falta de material, de pontualidade e 

de Advertência; nos Cursos Científico-Humanísticos, com a falta de pontualidade, com especial destaque no 

11.ºano. Nas turmas de EFP, a falta de pontualidade foi a ocorrência mais assinalada. Foi a seguinte, a 

distribuição das ocorrências, por tipologia, por ano e por ciclo de estudos: 

 

 

Gráfico 5 – Tipologia de ocorrências por ano de escolaridade 

497 

556 

126 

41% 

59% 

12% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0

100

200

300

400

500

600

n.º de alunos com
ocorrências

n.º de alunos sem
ocorrências

N.º de alunos com
4 ou + ocorrências

% de alunos com
ocorrências

% de alunos sem
ocorrências

%de alunos com 4
ou + ocorrências

Distribuição de Ocorrências por Aluno 

0

50

100

150

200

250

7º 8º 9º 10º 11º 12º 1º 2º 3º

Falta de Material Falta Pontualidade Falta de TPC Advertência Falta de Empenho

Gráfico 4 - Tipologia de ocorrências 



   

AAE/ESHM/00 Página 30 de 39 

Uma análise por turma permite-nos identificar as que mais ocorrências registaram: 

3.ºCEB – 8.ºA e 9.ºE 

CCH – 11.ºH e 10.I 

EFP – 1.º ASSI 

 

 

 

Gráfico 7 - Número de ocorrências nos CCH 

 

 

Gráfico 8 - Número de ocorrências no EFP 

 

Apenas em 16 turmas (36%) não houve qualquer registo de ocorrências. 
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Neste segundo período, a ocorrência mais assinalada foi a Falta de Pontualidade. Esta situação pode 

evidenciar um desmazelo dos alunos no cumprimento do seu dever de pontualidade, devendo ser aplicado 

por todos os docentes o que está previsto no Regulamento Interno da Escola. 

Os dados apresentados, nomeadamente o aumento de 37% de registo de ocorrências face ao 1.º período, 

poderá evidenciar que não esteja a ser cumprido o estipulado no artigo 122.º do Regulamento Interno da 

Escola, relativo à Conversão administrativa de ocorrências e advertências em falta. Esta medida poderá 

atuar preventivamente quanto à adoção de comportamentos que prejudicam o ambiente educativo em 

sala de aula e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos. 

1.2. Ordens de Saída da Sala de Aula 

Ocorreram vinte e uma ordens de saída da sala de aula (contra onze no período anterior), que envolveram 

vinte alunos (tinham sido 10 alunos no período anterior):  

- Ensino Básico – 7 (7ºB – 1, 8ºA - 1 e 8ºB – 1, 9ºE – 4); 

- Cursos Científico-Humanísticos – 6 (10ºF – 4, 10ºI – 1 e 11º H); 

- Cursos de Educação e Formação Profissional –  8 (1.º TGPSI – 4; 2.º GPSI - 4 no 2º). 

Apesar de se observar um crescimento de 100% do 1.º para o 2.º período na ocorrência desta medida 

disciplinar corretiva, bem como no número de alunos envolvidos, as metas da Escola continuam a ser 

cumpridas. 

Durante o segundo período, não houve nenhum processo disciplinar instaurado nem nenhuma aplicação 

direta pelo Diretor, tal como tinha acontecido no 1.º período: 

 

Tabela 1 – Indicadores de comportamento 

1.3. Processos disciplinares 

Não se registou qualquer processo disciplinar, à semelhança do primeiro período e do tempo homólogo do 

ano anterior. 

1.4. Aplicação direta de sanções pelo diretor 

No âmbito do nº 4 do art.º 28 (aplicação direta da sanção pelo Diretor), do Dec. Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro, nenhuma sanção foi aplicada, à semelhança do ocorrido no 1.º período. 
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Básico; 
2554; 37% 

Secundário; 
3805; 56% 

Profissional; 
454; 7% 

Contactos com EE por nível 

A análise dos pontos 1.1 e 1.2 mostra um aumento da indisciplina na Escola, nomeadamente através de 

comportamentos que prejudicam o ambiente de sala de aula, o que terá consequências negativas na 

qualidade das aprendizagens dos alunos. Importa, ainda, salientar a existência de uma correlação 

moderada entre o número de alunos com zero negativas e o total de alunos com zero ocorrências Assim, 

atendendo à percentagem de ocorrências, é necessário apostar na generalização de formas de tratamento 

dos incidentes disciplinares mais eficazes, conforme previsto no Código de Conduta e Disciplina, 

rentabilizando a estrutura Núcleo de Apoio Educativo, mas também através de: 

- Operacionalização do previsto no artigo 122.º do Regulamento Interno da Escola; 

- Reforço das comunicações de todas as ocorrências aos pais/EE, responsabilizando-os pelo seu papel 

enquanto educadores; 

- Ações de sensibilização, destinadas aos Pais/Encarregados de Educação (E.E.) e alunos, com a intervenção 

do S.P.O e do Projeto de Mentoria Interpares; 

- Uniformização de critérios de atuação, estruturados no “Código de Conduta e Disciplina” − concertados 

em sede dos conselhos de secção, dos conselhos de diretores de turma/ e dos conselhos de turma/equipas 

pedagógicas. 

1.5. Vinda dos pais e EE à Escola 

O número de contactos com os encarregados de educação aumentou comparativamente com o verificado 

no 1.º período – 6813, contra 5530, o que revela um crescimento de, aproximadamente, 20%. Importa, 

ainda, destacar que 84% dos pais/EE contactaram, pelo menos uma vez, com o diretor de turma. 

Por nível de ensino, foram contabilizados, em termos percentuais, 56% nos Cursos Científico-Humanísticos 

do Ensino Secundário, 37% no Ensino Básico e 7% nos Cursos de Educação e Formação Profissional. Na 

análise da distribuição por ano de escolaridade, continua a destacar-se o 8.º ano, com uma percentagem 

muito reduzida (6%) e, ainda, os 1.º e 2.º anos de EFP, com 1%: 

Gráficos 9 - Total de contactos dos EE por nível 
 

Gráfico 10 - Total de contactos dos EE por ano de escolaridade 
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Básico; 
139; 
28% 

Secundário
; 319; 63% 

Profissiona
l; 44; 9% 

E.E na reunião trimestral 2º 
Período 

Por outro lado, destaca-se a elevada percentagem de encarregados de educação (EE) dos alunos do Ensino 

Secundário presentes na reunião trimestral de avaliação: 

Relativamente à presença nas reuniões extraordinárias, destaca-se o maior número de presenças no Ensino 

Básico (95%), seguido dos Cursos Científico-Humanísticos (5%), não tendo existido qualquer uma no Ensino 

Secundário Profissional (0%): 

 

 

 

  

 

A análise realizada permite verificar 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, acrescendo a sua disponibilidade para o atendimento, também, para 

além da sua mancha horária. 

 

2. Resultados académicos 

2.1 Resultados por referência às metas da Escola 

2.1.1 Classificação 

Os indicadores de resultado por ano e ciclo, relativamente ao 3.º CEB, mostram que só no 7.º ano as 

percentagens de sucesso não cumprem as metas da Escola. Relativamente ao indicador de sucesso de 

qualidade é ultrapassada a meta definida nos 3 anos de escolaridade, acontecendo o mesmo relativamente 

à aprovação em todas as disciplinas, indicador de percurso direto de sucesso. 

Básico 
95% 

Secundário 
5% 

Profissional 
0% 

E.E. nas Reuniões Extraordinárias 

Gráfico 11 – E.E. presentes na reunião trimestral de 

avaliação 2.º período 

Gráfico 12 - E.E presentes em reuniões extraordinárias 
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Nos CCH, foram cumpridas as metas para todos os indicadores – sucesso, sucesso de qualidade e aprovação 

em todas as disciplinas, nos 3 anos de escolaridade. 

Na EFP, a meta de 90% para alunos com todos os módulos realizados não é cumprida no 1.º ano:  

 
Tabela 2 – Indicadores de Resultado por ano e ciclo 

Uma análise mais fina, centrada nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, apenas suscita preocupação a 

disciplina de História A, uma vez que, nos 10.º e 12.º anos, os valores relativos à meta de sucesso de 

qualidade estão 1 ponto percentual abaixo da meta definida, e de Desenho A do 10.º ano, que ficou 2 

pontos percentuais abaixo da meta definida: 
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Tabela 3 – Indicadores de resultado por disciplina 

Foram identificadas as disciplinas em que os alunos parecem revelar mais dificuldades, com base nas 

percentagens de sucesso definidas, em função do histórico, para o ano/ciclo, as quais foram alvo de 

especial reflexão pelos docentes das respetivas secções disciplinares, no sentido de identificarem 

aprendizagens comprometidas e estratégias de resolução, rentabilizando as medidas do Plano de Ação 

Estratégica em vigor na Escola, operacionalizando o Plano 21|23 de recuperação das aprendizagens e das 

competências mais afetadas pela pandemia, para serem implementadas durante o 3.º período. 

2.1.2. Resultados escolares dos alunos que beneficiaram de Medidas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão 

No que concerne aos resultados escolares dos alunos que, ao longo do segundo período letivo, 

beneficiaram de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho, no âmbito da EMAEI, e foram acompanhados e/ou monitorizados por docentes do SEE, 

Metas Resultados Metas Resultados
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apresentam-se os dados que se seguem. Salienta-se que a maioria dos alunos concluiu o segundo período 

com sucesso, havendo uma percentagem elevada de alunos com “zero negativas”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Número de classificações negativas dos alunos com medidas seletivas 

Tabela 6 - Número de classificações negativas dos alunos com medidas adicionais com ACS 

Tabela 7 - Número de classificações negativas dos alunos com medidas universais e 

adaptações ao processo de avaliação 

Tabela 4 - Número de classificações negativas dos alunos que usufruíram de apoio tutorial 



   

AAE/ESHM/00 Página 37 de 39 

2.1.3. Abandono e desistência 

Em 31 alunos com 18 anos, verificaram-se 4 desistências, o que corresponde a uma taxa de 16,1%, superior 

à verificada no ano letivo transato e afastando-se da meta definida pela Escola: 

 
Tabela 8 – Indicadores de Abandono e Desistência  
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Conclusão – Dinâmicas de Melhoria  
Orientações do Diretor da ESHM, face à análise do Relatório de 

Autoavaliação do 2.º período de 2021-2022  

Lido o relatório, entende o Diretor emitir as seguintes orientações de dinâmicas de melhoria: 

 Apesar de as metas de sucesso (94%), de sucesso de qualidade (93%), e de aprovação em todas as 

disciplinas (94%) terem um grau de cumprimentos muito elevado: 

o Cada coordenador de departamento curricular, através dos coordenadores das secções 

disciplinares, deve acompanhar a elaboração e operacionalização das planificações do 

terceiro período letivo de cada disciplina/ano, para que, face aos diagnósticos das 

aprendizagens que necessitam de ser melhoradas, se assegurarem de que são 

contempladas e dinamizadas as ações necessárias, dentro da sala de aula e nos tempos 

letivos atribuídos a cada disciplina ou, nos casos que delas necessitem, através das 

atividades previstas para serem desenvolvidas fora delas pelos professores e técnicos, no 

Plano de Ação Estratégica 21|23 (PAE). 

o Cada coordenador de departamento curricular, através dos coordenadores das secções 

disciplinares, deve assegurar-se de que, em articulação com o referido Plano de Ação 

Estratégica 21|23 (PAE), 

 As áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória sejam 

desenvolvidas e monitorizadas através dos critérios de avaliação da Escola, definidos no 

Referencial de Avaliação da ESHM.  

 As Aprendizagens Essenciais das Disciplinas sejam desenvolvidas e monitorizadas através 

dos critérios de avaliação da Escola, definidos no Referencial de Avaliação da ESHM.  

 Tendo em consideração que em 18% das turmas (8) não foi enviada informação sobre o trabalho 

desenvolvido e que em 4% (2 turmas) não foram tratados domínios de Cidadania e Desenvolvimento: 

o Cada diretor de turma deve assegurar-se de que os planos de articulação curricular 

previstos no PAE estão a ser dinamizados, monitorizando o seu desenvolvimento, 

dinamização e avaliação, devendo as coordenadoras de diretores de turma apoiá-los e 

orientá-los neste processo. 

 Dado o aumento da taxa de desistências aos 18 anos, o que tem contribuído para o incumprimento 

de uma das metas do indicador de abandono e desistência: 

o Cada Diretor de Turma deve articular com o Centro Qualifica a situação dos alunos que 

estão prestes a completar 18, ou já com 18 anos completos, sem perspetiva de terminarem 
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a escolaridade obrigatória, para se assegurar de que os mesmos não abandonam a Escola 

sem assegurarem a possibilidade do prosseguimento de estudos por essa via. 

 Dado o aumento de ocorrências do 1.º para o 2.º período (37%): 

o Cada diretor de turma e cada docente deve assegurar-se de que o Código de Conduta e 

Disciplina da Escola, anexo ao Regulamento Interno (RI), está a ser cumprido, 

nomeadamente no que ao artigo 122.º do RI (Conversão administrativa de ocorrências e 

advertências em falta) e à rentabilização do Núcleo de Apoio Educativo, no que à alínea a. 

do n.º2 do artigo 118.º do mesmo RI diz respeito (“Antes de dar ordem de saída da sala de 

aula ao aluno, e depois de esgotadas as estratégias de i) advertência oral e registo da 

ocorrência, ii) mensagem para os pais/EE e iii) mudança de lugar, o professor deverá 

recorrer ao pedido de colaboração de um docente ou técnico do NAE (em sala de aula, ou 

para privação momentânea do contacto do aluno com o grupo/turma, para refletir acerca 

do seu comportamento)”. As coordenadoras de diretores de turma devem apoiá-los e 

orientá-los neste processo. 

 A coordenadora da Área de Cidadania e Desenvolvimento deve assegurar a valorização, por todos 

os Conselhos de Turma, da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, como Referencial Curricular 

que é para o ensino e a aprendizagem (Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho). 

 A coordenadora da Formação Qualificante deve assegurar-se de que o desenvolvimento dos Perfis 

Profissionais e Referenciais de Formação associados às respetivas qualificações constantes no CNQ para a 

EFP, está a ser assegurado, e que os referidos perfis estão a ser valorizados por todos os Conselhos de 

Turma como Referenciais Curriculares que são para o ensino e a aprendizagem (Despacho n.º 6605-A/2021, 

de 6 de julho). 


