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Introdução 

O relatório de AAE relativo ao 1.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 

1.Caracterização 
socioeconómica da Escola 

Fichas socioeconómicas 
dos alunos 

Análise estatística 
Equipa de 

monitorização 
da melhoria 

dos processos 
e das medidas 
de suporte à 

aprendizagem 

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 

5.Estruturas e Serviços Formulários  Análise estatística 

Equipa de 
monitorização 

da melhoria 
da 

organização 

6.Critérios de conformidade 
EQAVET  

Não analisado no 1.ºP 

7.Desenvolvimento das 
literacias 

Não analisado no 1.ºP 

8.Resultados (avaliação interna) Programa InovarAlunos 
Análise estatística 
Fórum de discussão 
interpares 

9.Plano de formação da Escola Não analisado no 1.ºP 

A - Dados de impacto InfoEscolas 
Aguarda dados da 
tutela 
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A – DADOS DE REALIZAÇÃO E DE RESULTADO 

I. MONITORIZAÇÃO DA MELHORIA DOS PROCESSOS – DADOS DE 
REALIZAÇÃO 

1. Caracterização socioeconómica da Escola 

A percentagem de alunos com Apoio Social Escolar, no Escalão A, diminuiu (5,7%), a exemplo da dos que se 

incluem no Escalão B (0,5%) e dos que integram o Escalão C, com um decréscimo muito acentuado (29,5%), 

contra um acréscimo dos que não beneficiam de qualquer apoio (2,1%). 

 

2. Clima e ambiente educativos 

2.1. Dados recolhidos na plataforma InovarAlunos 

Distribuição das ocorrências: 26% falta de material, 24% falta de pontualidade, 24% advertência, 17% falta 

de TPC e 9% falta de empenho. Das 1201 ocorrências, 53,6% aconteceram no Ensino Básico (especialmente 

no 8.º ano), 34,3% nos CCH e 12,1% nos cursos de EFP. Importante será perceber que a utilização desta 

ferramenta, para além de contribuir para o sucesso do aluno, deverá 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. Em sala de aula 

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

2.2.2. Nas ordens de saída da sala de aula 

Registaram-se sete ordens de saída da sala de aula, contra onze do ano letivo anterior  

2.3. Processos disciplinares 

Houve três processos, que resultaram em repreensão registada, contra nenhum do período homólogo do 

ano anterior. 

2.4. Aplicação direta de sanções pelo diretor 

Nenhuma, à semelhança do tempo homólogo do ano anterior. 

2.5. Vinda dos pais e EE à Escola 

Comparativamente com o ano letivo anterior, subiu a percentagem de pais/EE que, em todos os níveis de 

ensino, se deslocaram à Escola, na reunião de receção e na reunião trimestral de apresentação de avaliação, 

assim como nos contactos por iniciativa própria; verifica-se também maior frequência de convocatórias 

individuais efetuadas pelo diretor de turma, em todos os níveis de ensino. 
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Confrontando os dados do clima e ambiente educativos com as metas da Escola, constata-se o cumprimento 

dos compromissos, quer no que às ordens de saída da sala de aula diz respeito, quer no que se refere aos 

processos disciplinares: 

 

Tabela 1 - Cumprimento das metas relativas ao clima 

 

3. Execução e custos do PAA  

Das 44 atividades previstas para o 1.º período, apenas 18 se realizaram, tendo sido entregues os respetivos 

relatórios de execução. Na sua maioria, realizaram-se atividades multidisciplinares. No entanto, são vários os 

relatórios de execução que não referem as turmas e os anos das atividades que foram concretizadas, assim 

como não referem o nº de professores, nem o nº de alunos; existem atividades que só apresentam o mês de 

execução, ou apenas o período; muitos relatórios referem como destinatários vários anos de escolaridade e 

várias turmas e não contabilizam os alunos; quando o destinatário da atividade é a Comunidade Escolar, 

raramente aparece o número de alunos que participou. Nenhum relatório entregue reportou custos das 

atividades realizadas. É, pois, preciso uniformizar procedimentos. 

 

4. Monitorização do Plano de Ação Estratégica (PAE)  

Foi aplicado um inquérito de satisfação, em formato Google Forms, constituído por perguntas objetivas e 

questões abertas. 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 

Promotor: SPO. A taxa de resposta global dos alunos Mentores Medina ao inquérito de satisfação foi de 

40,42%, a dos alunos mentorados foi de 30,43%, e a dos encarregados de educação de 27,17%. O grau de 

satisfação foi elevado: 4,8% (mentores), 4,2 (mentorados) e 3,7 (encarregados de educação dos alunos 

mentorados).  

Será importante implementar algumas das sugestões de melhoria sugeridas, nomeadamente a 

intervenção dos mentores em grupo-turma e o contacto regular entre mentores e mentorados. 
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4.1.2. Atividade 2 – Escola para pais 

Promotor: SPO - estão programadas e agendadas para os dias 18, 19, 21 e 26 de janeiro de 2021 

Promotor: SEE - Diferentes ações com os pais e encarregados de educação dos alunos autistas. 

4.1.3. Atividade 3 – Partilha de olhares e experiências 

Promotor: SPO. Foram aplicados inquéritos de satisfação a alunos e encarregados de educação, com taxas 

de resposta globais de 16,22% e 13,51%, respetivamente, com nível médio de satisfação: 4,3 nos alunos e 

5,0 nos encarregados de educação.  

Promotor: SEE – ações de formação para docentes e alunos dos cursos de EFP, avaliadas pelos participantes 

como positivas e muito positivas. 

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

Promotor: SPO - inicia no 2º período escolar, após identificação dos alunos resultante das reuniões de 

conselhos de turma de avaliação sumativa do final do 1º período. 

Promotor: SEE – apoio tutorial a 23 alunos, 193 ações, participação de 88% dos alunos indicados. 

4.1.5. Atividade 5 – Organização de grupos Fénix 

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 função aos professores em funções, nem solicitar um professor 

para esta atividade em particular. No entanto, mesmo nesta turma, segundo explicação dos docentes da 

disciplina o professor Fénix foi usado como coadjuvante. 

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

implementação desta atividade, como a tabela a seguir apresentada explicita: 

Serviço Ações Monitorização 

Professores de 
Matemática –  
8.º e 9.º anos 

Implementação frequente de atividades/tarefas, centradas nos alunos  
Preparação/utilização de recursos didático-pedagógicos adequados ao  
desenvolvimento da qualidade das suas aprendizagens e à implementação de estratégias  
diversificadas e de pedagogias diferenciadas 

Não reportaram 
dados 

Professores  
de Informática 

Organização de turnos, para garantir o acesso individual aos computadores em época de  
Pandemia: 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 
A articulação entre os docentes foi feita via e-mail/pessoalmente e os conteúdos foram  
partilhados na Plataforma Moodle da disciplina 

Não foram  
solicitados  
dados, por não  
estar incluído no  
PAE 

Serviço de 
Educação  
Especial 

Coadjuvação em sala de aula a 12 docentes de turmas com alunos acompanhados por este  
Serviço. 

Inquérito:  
Satisfação 

Tabela 2 - Medida 1, Atividade 6 – Coadjuvação 
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4.1.7. Atividade 7 – Salas de estudo específicas 

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. É também transversal a conclusão de que a presença dos alunos na sala de estudo específica 

continua a ser, por norma, mais significativa na véspera das atividades de avaliação sumativa, mormente dos 

testes. 

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 para esclarecer dúvidas, podendo 

contribuir para a melhoria das classificações finais das disciplinas e para uma melhor preparação para os 

exames nacionais. As razões invocadas para a não frequência desta modalidade de apoio pelos alunos 

prendem-se com a inexistência de dúvidas para serem debeladas, a coincidência com os horários dos 

centros de explicações e a opção dos alunos em estudar autonomamente em casa. 

Salienta-se a frequência residual dos alunos da turma 10.º J às quatro salas de estudo que lhes são 

disponibilizadas e a ausência de informação sobre a frequência das salas de estudo nas turmas 12.º A, 12.º C 

e 12.º E: 

TURMA PORT. 
MAT. 

/MACS 
FQA BG GDA 

HIST. 
A 

HCA 
GEO. 

A 
ECO. 

A 
LIT. 

PORT. 
FRA. DES. A 

9.º A 18 19           

9.º B 8 15           

9.º C 10 12           

9.º D 5 19           

9.º E 10 8           

10.º A 24 18 11  9        

10.º B 7 11 6 7 4        

10.º C 24   7         

10.º D 11   8         

10.º E 11    13  13      

10.º F 8       4 2    

10.º G 4 3 / 7    3   2    

10.º H 8 10    5  7     

10.º I 13 9    1  1     

10.º J 0     2    0 0  

11.º A 11 19 5 1         

11.º B 5 13 11 5         

11.º C 4 3 4 5         

11.º D 16 16 10 8         

11.º E 5 6 6  14        

11.º F 6    3 8 8   3 2  

11.º G 2 3      0 0    

11.º H 1 8    8  0     

12.º A s/ inf. s/ inf.           

12.º B 11 14           

12.º C s/ inf. s/ inf.           

12.º D 3 3          9 

12.º E 35 70           

12.º F 25     2       
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TURMA PORT. 
MAT. 

/MACS 
FQA BG GDA 

HIST. 
A 

HCA 
GEO. 

A 
ECO. 

A 
LIT. 

PORT. 
FRA. DES. A 

12.º G 0     1       

Tabela 3 - Medida 1, Atividade 7 – Salas de estudo específicas 

 

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. Apesar 

de ser desejável que mais alunos as possam frequentar, 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 – 3.ºCEB 

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

As atividades 4.2.1 e 4.2.2., relativas às atividades 1 e 2 da Medida 2 do Plano de Ação Estratégica da ESHM, 

desenvolveram-se fundamentalmente através de projetos interdisciplinares de promoção de gestão e 

autonomia curriculares. Por se ter verificado que os professores não distinguiram as duas atividades de 

acordo com o ciclo de aprendizagem (Atividade 1 para o Ensino Básico e Atividade 2 para o Ensino 

Secundário), conforme explicitado no Plano de Ação Estratégica (PAE) 2020-2021, opta-se, por agora, por 

analisar o conteúdo dos dois campos em simultâneo. Entretanto, para futuros momentos de monitorização, 

será feita uma clarificação sobre o que reportar em cada um dos campos. 

A todos os alunos, conselhos de turma e encarregados de educação, foi enviado um questionário Google 

Forms, cujos dados foram tratados e analisados, da forma que a seguir se apresenta.  

Responderam 44 conselhos de turma, num universo de 45 - 98% dos conselhos de turma; 365 alunos 

responderam - 36%, assim como o fizeram 408 encarregados de educação - 40%, o que se traduz numa 

amostra estatisticamente válida. 

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

apresentam nas tabelas seguintes: 

 Capacidade de lutar por objetivos: 
TOTAL 

Perseverança Autocontrole Entusiasmo 

Nível 1  
(nada satisfeito) 

Alunos 2 3 6 11 

CT 0 0 0 0 

EE 0 0 1 1 

Nível 2 

Alunos 11 9 26 46 

CT 1 1 0 2 

EE 0 1 1 2 

Nível 3 Alunos 88 84 90 262 
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 Capacidade de lutar por objetivos: 
TOTAL 

Perseverança Autocontrole Entusiasmo 

CT 24 26 15 65 

EE 9 8 12 29 

Nível 4 

Alunos 191 192 160 543 

CT 17 16 25 297 

EE 43 43 38 124 

Nível 5  
(muito satisfeito) 

Alunos 73 77 83 233 

CT 2 1 4 7 

EE 8 6 13 27 
Tabela 4 - Medida 2, Atividades 1 e 2 – Capacidade por lutar por objetivos 

 

As três categorias de respondentes assinalam maioritariamente o nível 4 de satisfação, no que ao 

desenvolvimento da capacidade de lutar por objetivos, o envolvimento nos projetos de Gestão Flexível do 

Currículo proporcionou aos alunos. Os docentes representados nos conselhos de turma são os inquiridos que 

menos apresentam o nível máximo de satisfação relativamente a esta aquisição.  

 Capacidade de trabalhar com os outros: 
TOTAL 

Cordialidade Respeito 
Cuidado com 

os outros 

Nível 1  
(nada satisfeito) 

Alunos 2 2 2 6 

CT 0 0 0 0 

EE 1 0 0 1 

Nível 2 

Alunos 10 7 8 25 

CT 0 0 0 0 

EE 1 0 0 1 

Nível 3 

Alunos 63 38 45 146 

C T 12 15 20 47 

EE 1 4 4 9 

Nível 4 

Alunos 175 113 156 590 

CT 22 20 17 59 

EE 34 23 27 84 

Nível 5  
(muito satisfeito) 

Alunos 115 205 154 474 

CT 10 9 7 26 

EE 25 40 36 101 
Tabela 5 - Medida 2, Atividades 1 e 2 – Capacidade de trabalhar com os outros 

 

A maior parte dos alunos e dos docentes representados nos conselhos de turma manifestam um grau de 

satisfação 4 relativamente ao desenvolvimento da capacidade de trabalhar com os outros, mostrando 

cordialidade, respeito e cuidado com os outros. Pelo contrário, os encarregados de educação optam 

maioritariamente pelo nível 5 de satisfação. Nos professores, o nível de satisfação 3 surge em 2.º lugar. 

 Capacidade para gerir emoções: 
TOTAL 

Calma Otimismo Confiança 

Nível 1  
(nada satisfeito) 

Alunos 7 6 4 17 

CT 0 0 0 0 

EE 0 1 0 1 

Nível 2 Alunos 19 20 25 64 
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 Capacidade para gerir emoções: 
TOTAL 

Calma Otimismo Confiança 

Docentes 2 2 2 6 

EE 3 0 2 5 

Nível 3 

Alunos 84 75 76 235 

CT 28 14 25 67 

EE 11 16 22 29 

Nível 4 

Alunos 152 159 165 476 

CT 11 24 24 59 

EE 27 34 30 91 

Nível 5 
(muito satisfeito) 

Alunos 103 105 95 303 

CT 3 4 3 10 

EE 15 15 10 40 
Tabela 6 - Medida 2, Atividades 1 e 2 – Capacidade para gerir emoções 

Os docentes são a única categoria de respondentes que avalia, maioritariamente, o desenvolvimento da 

capacidade de gerir emoções, mostrando calma, otimismo e confiança no nível 3. Quer os alunos, quer os 

encarregados de educação, valorizam no nível 4 a sua satisfação com o desenvolvimento desta capacidade. 

Em termos gerais, porém, os docentes consideram que o desenvolvimento do projeto de Gestão Flexível 

do Currículo teve impacto positivo nos resultados escolares, pois 91% dos conselhos de turma 

respondentes explicitam essa informação quando sobre o assunto foram questionados. 

Auscultados sobre o contributo dos projetos de gestão curricular, os 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 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, assim como o bem-estar, saúde e ambiente.  

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 numa disciplina (Geografia A de 10.º ano). Para 

uma efetiva promoção das mais-valias pedagógicas desta metodologia, importa clarificar as condições a 

assegurar para que uma atividade possa ser classificada como sala de aula invertida. 

4.2.4. Atividade 4 – Diferenciação Pedagógica 

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

situação (11.º G envolvendo e SEE, os apoios de Português e de Matemática, e a Terapia da Fala).  

Vários outros professores preencheram o campo da diferenciação pedagógica nos seus contributos para o 

relatório de monitorização do PAE. Contudo, nestes casos, a diferenciação pedagógica é associada 

essencialmente 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 
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aula planificada e sumariada para atividades de efetiva diferenciação. Importa também, neste ponto, 

esclarecer os docentes sobre o perfil das atividades que formalmente podem enquadrar na metodologia 

de diferenciação pedagógica. 

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 1.º 

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 de caráter transversal 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.  

Conclui-se, assim, que a implementação das rubricas de avaliação apresentou, neste período letivo, a 

abrangência requerida, e que o Referencial de Avaliação da ESHM é já, nesta fase, a base de trabalho do 

processo avaliativo na Escola. Importa, contudo, planificar melhor a aplicação de rubricas e questionários 

em sede dos conselhos de turma para promover uma gestão mais eficaz na recolha de dados para avaliação 

sumativa, a dois níveis: a) distribuição temporal, evitando concentrar todas as tarefas de avaliação em 

períodos curtos; e b) racionalização e diversificação de processos de recolha de dados, obstando a 

replicação da mesma tarefa em várias disciplinas. 

A utilização de rubricas nos processos de trabalho em sala de aula e de recolha de informação sobre a 

consecução das Aprendizagens Essenciais de cada domínio tenderão a contribuir para que os alunos 

assumam a responsabilidade sobre a sua própria aprendizagem, levando-os a tomar consciência das suas 

fragilidades, a avaliar os resultados do processo de aprendizagem e a preparar o caminho para um feedback 

ágil e objetivo. Quando isto for globalmente assumido, os alunos poderão identificar especificamente as suas 

lacunas e encontrar nas salas de estudo específicas o ambiente de aprendizagem natural para as debelar. 

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

Pais/EE no processo de avaliação, elaborado pelo OQE em formato Google Docs, e solicitado o seu 

preenchimento através de um link disponibilizado. No que respeita à implementação da avaliação 

pedagógica, a análise das 190 respostas reportadas nos documentos de monitorização revela que:  

a) 73,9% dos encarregados de educação conhecem o Referencial de Avaliação da Escola, ainda que, em 

alguns casos, as respostas subsequentes não validem a profundidade deste conhecimento;  
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b) as rubricas mais utilizadas 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”, 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, para a realização de projetos de investigação e para que se volte ao processo 

de avaliação anterior, o que não é corroborado com a avaliação do grau de satisfação efetuado pelos mesmos 

(vd. Tabela abaixo, constante da alínea d)); 

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

distribuição das percentagens foi a seguinte: 

nível 1 
(nada satisfeito) 

nível 2 nível 3 nível 4 
nível 5 

(Muito satisfeito) 
3,2% 7,4% 31,1% 42,6% 15,8% 

Tabela 7 - Medida 2, Atividade 5 

 
Conclui-se, assim, que cerca de 90% dos respondentes avaliou positivamente (níveis 3, 4 e 5) a avaliação 

pedagógica, tal como é praticada na ESHM. 

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

Tal como previsto nos procedimentos de desenvolvimento desta medida 2 – atividade 6, a Biblioteca Escolar 

recebeu a indicação do tema-problema por todos os Diretores de Turma. Já o plano de trabalho construído 

nas reuniões intercalares do 1.º Período apenas foi enviado por 10 dos 14 Diretores de Turma do Ensino 

Básico (71%) e por 16 dos 31 Diretores de Turma do Ensino Secundário (51%). Foram feitas 52 publicações 

no padlet que consta da página da ESHM, criado para publicitação e monitorização dos resultados dos 

projetos, provenientes das 10 turmas do Ensino Básico e 17 do Ensino Secundário. Os projetos 

desenvolvidos versam temáticas de grande pertinência e atualidade, como o ambiente (alterações climáticas, 

resíduos hospitalares e eletrónicos, ...), 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 e criação de padlets e de avatares. Por iniciativa 

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

e da inclusão. 

Segundo análise realizada pela BE, os trabalhos divulgados contribuem, de uma forma geral, para o 

desenvolvimento de todas as competências do PASEO, nomeadamente, as competências relacionadas com 
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Linguagens e Textos, Informação e Comunicação, relacionamento interpessoal, privilegiando-se o trabalho 

de grupo. Denota-se, no entanto, falta de pensamento crítico nos trabalhos apresentados, não obstante a 

existência esporádica de textos reflexivos. O recurso às tecnologias é limitado, cingindo-se, quase sempre, 

ao documento Word ou ao PowerPoint. Na grande maioria dos trabalhos, não existe referência às fontes 

bibliográficas e, por vezes, também não há indicação da autoria dos trabalhos. No entanto, é de realçar o 

empenho manifestado por alunos e docentes na consecução dos projetos, visível, sobretudo, nos murais 

de turma construídos em interdisciplinaridade. 

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

Na maioria dos casos, os projetos no âmbito das Medidas 1 e 2 do PAE foram desenvolvidos em articulação 

com a área curricular de Cidadania e Desenvolvimento, estando-se a trabalhar mais do que um domínio 

desta componente do currículo: Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Direitos Humanos, 

Saúde e Sexualidade. De destacar ainda, o trabalho em articulação com outras estruturas da Escola, 

nomeadamente com o SPO, Equipa PES e Biblioteca Escolar, para além de referências a trabalhos envolvendo 

instituições externas. 

Foram desenvolvidos essencialmente trabalhos de pesquisa, mas também foram levados a cabo debates e 

elaboração de inquéritos. 

Das respostas aos questionários aplicados, deduz-se que os docentes tiveram alguma dificuldade em 

discernir o que se esperava desta atividade, pelo que se impõem orientações mais precisas em futuros 

momentos de monitorização. 
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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 da sua intervenção no acompanhamento diário aos alunos na Biblioteca Escolar, foram realizadas 

18 sessões de formação de utilizadores, com o intuito de desenvolver competências ligadas à literacia da 

informação. Foram, ainda, realizadas 13 ações de apoio aos professores, individuais e em grupo, no sentido 

de integrarem metodologias inovadoras nas suas práticas, promovendo o desenvolvimento de competências 

nas áreas da literacia da informação e literacia dos media, definidas no referencial Aprender com a Biblioteca 

Escolar.  

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

A EMAEI acompanhou, no 1.º período, 32 alunos do Ensino Básico, 40 dos Cursos Científico-Humanísticos e 

25 dos cursos de Educação e Formação Profissional (EFP). No Ensino Básico, num total de trinta e dois alunos 

a usufruírem de medidas de apoio às aprendizagens, apenas 13 alunos registaram mais de 2 negativas. Nos 

cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário, num universo de quarenta alunos acompanhados 

pela EMAEI, apenas 5 alunos obtiveram mais de 2 classificações negativas. Verificou-se apenas um aluno 

com elevado número de negativas, pelo que será submetido a uma avaliação cognitiva. Na EFP, num total 

de vinte e cinco alunos que usufruíram de medidas, apenas cinco alunos apresentaram módulos em atraso 

(um aluno com dois módulos em atraso e quatro alunos com um módulo em atraso). 

5.3. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Além das ações apresentadas na monitorização do PAE da Escola (pontos 4.1.1 e 4.1.3, deste relatório), o 

Serviço de Psicologia e Orientação recebeu, no decorrer do 1º período escolar, a “Ficha de Identificação” e 

concernente “Declaração de Encarregado de Educação” para acompanhamento de 20 alunos no SPO, tendo 

sido efetuadas 112 consultas individualizadas com Alunos neste período escolar. Além dos alunos 

supracitados, recebeu a “Ficha de Identificação” por parte da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI), para acompanhamento de 36 alunos no SPO, tendo sido efetuadas 131 consultas 

individualizadas no 1º Período. Destes alunos, 14 foram alvo de medida universal de Apoio Psicológico, e 22 

de medidas seletivas de Apoio Psicopedagógico. Por conseguinte, o SPO teve, no decorrer do 1º período, 56 

processos individuais de alunos em acompanhamento psicológico, totalizando 243 consultas psicológicas 

e/ou psicopedagógicas individualizadas. Foram efetuados 108 atendimentos formais com encarregados de 

educação e 158 atendimentos formais com docentes no 1º Período. 
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No âmbito dos programas de capacitação dos alunos previstos no PAA, foram efetuadas: três sessões de 

formação dirigidas a alunos do 3.º CEB sobre as seguintes temáticas: 

- MÉTODOS DE ESTUDO, GESTÃO DO TEMPO E ORIENTAÇÃO PARA O SUCESSO” –, com 61 participantes do 

7.º ano; 

- “COMPORTAMENTOS, RELAÇÕES INTERPESSOAIS E AUTOESTIMA”-, com 116 participantes do 8.º ano; 

- “COMPETÊNCIAS PESSOAIS, SOCIAIS E VOCACIONAIS”–, com 104 participantes do 9.º ano. 

No âmbito do Projeto “Mentores Medina”, foram ainda efetuadas 2 ações com os alunos, com 37 

participantes das turmas do 1.º ano da EFP sobre CÓDIGO DE CONDUTA E DISCIPLINA”, assim como, no 

âmbito do Projeto “Mais Medina, Mais Futuro”, foram ainda efetuadas 2 ações de formação, para os mesmos 

alunos do 1.º ano da EFP, sobre “COMPORTAMENTOS, RELAÇÕES INTERPESSOAIS E AUTOESTIMA”. 

Foi, ainda, efetuada pelo SPO uma ACD de 3 horas – “EDUCAÇÃO (DES)CONFINADA: ENSINAR E GERIR 

EMOÇÕES EM TEMPOS DE CRISE” para Docentes, com 60 inscritos/participantes. Na avaliação efetuada, 73% 

dos respondentes considerou a ação excelente, 25% como muito positiva e 2% como positiva, o que evidencia 

um grau de satisfação muito elevado. 

Por fim, foi, também, promovida pelo SPO uma Jornada de 6 horas – “EDUCAÇÃO (DES)CONFINADA: GERIR 

EMOÇÕES EM TEMPOS DE CRISE” para Assistentes Operacionais, com 26 inscritos/participantes. Na avaliação 

efetuada, 62% dos respondentes considerou a ação excelente e 38% considerou-a como muito positiva, o 

que evidencia um grau de satisfação muito elevado. 

 

5.4. Serviço de Educação Especial (SEE) 

Ao longo do 1º período, foram acompanhados/monitorizados pelo SEE 72 alunos, com Medidas de Suporte 

à Aprendizagem e à Inclusão, 29 dos quais com Medidas Seletivas, 13 com Medidas Adicionais e os 

restantes 30 com Medidas Universais, a beneficiarem de Adaptações ao Processo de Avaliação. 

Paralelamente à intervenção nas atividades que integram o PAE, o SEE destacou o trabalho de Apoio Tutorial 

prestado ao longo do primeiro período pelos 4 docentes do SEE, junto de 23 alunos. Foram 

realizadas/assistidas 169 sessões, das 193 sessões disponibilizadas. De acordo com estes dados, apontados 

nos respetivos docs. 5 dos alunos abrangidos, a taxa de assiduidade foi de 88%. Analisando por categorias, 

destaca-se que a assiduidade total (correspondendo a 100% das presenças) foi conseguida por 15 alunos, 

correspondendo a 65% da totalidade; a assiduidade muito significativa (até 2 faltas) foi cumprida por 5 

alunos, correspondendo a 22% do total, e a assiduidade baixa (mais de 2 faltas) que foi obtida apenas por 3 

alunos, correspondendo a 13% da totalidade. Quanto ao grau de eficácia desta medida, destacou-se que o 

grau de eficácia alta foi obtido por 17 alunos (74%), o grau de eficácia moderada foi obtido por 4 alunos 

(17%), e o grau de eficácia baixa foi obtido por apenas 2 alunos (9%). 
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Também a atividade de Tutoria Interpares, realizada em colaboração com os alunos do 2.º TAS e com os 

alunos do TACS B, em 30/11/2020 e 14/12/2020, foi avaliada pelos seus participantes de forma muito 

positiva. A mesma contou com 12 alunos tutores e 5 alunos com PEA, em processo de tutoria. Da avaliação, 

por questionário aplicado pelo professor da disciplina de Comunicação e Relações Interpessoais, no âmbito 

da qual decorreram as atividades, constou que 10 alunos Tutores (83 %) avaliaram, globalmente, as 

atividades desenvolvidas como muitíssimo interessantes e 2 Tutores (17 %) avaliaram, globalmente, as 

atividades desenvolvidas como Muito Interessantes.  

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

Foram identificados 31 alunos, sendo que apenas 8 não foram intervencionados pelo PRS por motivos de 

não Autorização Parental (5 alunos) ou impossibilidade de resposta do Núcleo de Intervenção com Alunos e 

Famílias (NIAF) (3 alunos). As respostas aos alunos envolveram valências dos 3 subprojetos do PRS: Núcleo 

de Intervenção com Alunos e Famílias (NIAF), Clubes de Motivação e Ativação de Competências (CMAC) e 

Educação pela Arte (EA), tendo-se verificado uma taxa global de assiduidade de 82,5%.  

Valência de Psicologia do NIAF - intervenção direta com 8 alunos, em modelo de intervenção psicológica 

individual; taxa de assiduidade de 75%. A valência de Terapia da Fala, do NIAF - intervenção direta com 13 

alunos, em modelo de acompanhamento individual e em colaboração com o Projeto Escrita e Leitura 

Orientadas para o Sucesso (ELOS); taxa de assiduidade de 76,5%. Modalidade de Karaté - intervenção direta 

com 2 alunos, em contexto de pequeno grupo, verificando-se uma taxa de assiduidade de 75%.  Modalidade 

de Competências Digitais (Robótica) - intervenção direta com 3 alunos, em contexto de pequeno grupo, 

verificando-se uma taxa de assiduidade de 71,4%. 

Modalidade Mais Capacidade (Xadrez e Jogos Matemáticos) - intervenção direta com 1 aluno, em 

modalidade individual, verificando-se uma taxa de assiduidade de 100%. Modalidade Oficina de Escrita 

Criativa e Artes Expressivas (Teatro) - intervenção direta com 1 aluna, em modalidade de pequeno grupo, 

verificando-se uma taxa de assiduidade de 50%. Modalidade Rock Your Spirit – Bateria - intervenção direta 

com 4 alunos, em modalidade de pequeno grupo, verificando-se uma taxa de assiduidade de 91,8%. 

Ao longo período letivo, a Terapeuta da Fala da Equipa Multidisciplinar do NIAF estabeleceu contactos 

regulares com a Coordenadora da EMAEI e manteve a realização de reuniões mensais com o SPO, no sentido 

de concertar e articular o trabalho desenvolvido no âmbito das intervenções realizadas. A psicóloga do NIAF 

passou também a integrar as reuniões mensais com o SPO. 

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

O gabinete é composto por uma técnica de Serviço Social, integrada na medida 1 do PAE (Grupos de Ajuda 

Mútua, no âmbito da Gestão Flexível do Currículo), colocada na escola no dia 9 de dezembro de 2020, e uma 

técnica de Terapia da Fala, integrada na medida 2 (Organização Flexível de Grupos no Âmbito da Gestão 

Flexível do Currículo), colocada no dia 23 de novembro de 2021.   
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Durante o 1.º período, a técnica de Serviço Social desenvolveu atividade relacionada com a área de 

desenvolvimento pessoal e autonomia do PASEO, nomeadamente na identificação de áreas de interesse e 

de necessidade de aquisição de novas competências (um aluno do TAS). A principal área de intervenção foi 

a seguinte: Envolvimento Familiar. Para isso, estabeleceu contactos com os diretores de turma que 

sinalizaram alunos cujas famílias necessitam de intervenção na sua área (5 do 3.º CEB e 4 do ES), contactou, 

durante o primeiro período, de forma eficaz, um desses alunos e respetivo encarregado de educação, 

articulou intervenções com a técnica de terapia da fala e com a EMAEI, como elemento variável. 

Neste mesmo período, a técnica de Terapia da Fala desenvolveu atividade relacionada com as áreas de 

linguagens e textos e desenvolvimento pessoal e autonomia, nomeadamente na identificação de áreas de 

interesse e de necessidade de aquisição de novas competências. Interveio essencialmente ao nível do 

envolvimento familiar e do desenvolvimento de competências de leitura, escrita e comunicação. Fez apoios 

individualizados a 9 alunos, alguns realizados em gabinete, outros em sala de aula (estes últimos apenas 

com alunos com medidas adicionais), participou em reuniões de articulação como elemento variável da 

EMAEI e com o Serviço de Educação Especial (os 4 professores de educação especial e 3 docentes), apoiou 

o trabalho de assistentes operacionais que acompanham os alunos com medidas adicionais. 

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

A Equipa PES deu continuidade à reformulação do plano de contingência COVID-19, de acordo com as novas 

informações e orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS), nomeadamente as contidas nos documentos 

“Orientações para a organização do ano letivo 20/21”, publicado a 2 de julho, e o ”REFERENCIAL ESCOLAS - 

Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar, remetido pela Secretaria de Estado da Educação 

em 04/09/2020. Também elaborou o documento em formulário próprio (checklist) para monitorização da 

implementação do plano de contingência na ESHM, o qual utilizou semanalmente 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. 

Durante o mês de outubro, com a colaboração dos alunos e docentes dos cursos de EFP de TAP e de TAS, a 

Equipa PES assinalou a atividade “Outubro Rosa” com a colocação de um laço gigante na facha da Escola e, 

ainda, com a decoração de dois espaços exteriores onde também surgia o convite à comunidade escolar para 

se inteirar mais sobre a temática através da disponibilização de um código QR. 

Realizou diferentes atividades em parceria com a Equipa de Saúde Escolar do ACES Cávado, em articulação 

com a Psicóloga Isabel Abreu, no âmbito do Espaço de Apoio à Vítima de Violência Doméstica - “Bem me 

Querem”  da Câmara Municipal de Esposende (CME), e em articulação com o Centro de Educação Ambiental 

da CME. Com a Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento, a equipa PES renovou a candidatura ao 

“Programa Ecovalor - Separação seletiva de resíduos” da Resulima, reforçando a colocação de ecopontos 

oferecidos pela Sociedade Ponto Verde, destinados à separação de resíduos nos vários Blocos e salas de aula. 
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Por último destaca-se a continuidade de ações de caráter solidário e ecológico em articulação com a BE e 

com a secção de EMRC. 

6. Critérios de Conformidade EQAVET   

(Não tratado no 1.ºPeríodo)  

7. Desenvolvimento  das literacias   

(Não tratado no 1.ºPeríodo)  

8. Resultados  

8.1. Avaliação Interna 

8.1.1. Resultados por ano/disciplina 

A análise, por disciplina, da qualidade das aprendizagens realizadas durante o 1.º período, foi realizada em 

reunião de departamento/secção disciplinar e apresentada pelos respetivos coordenadores ao conselho 

pedagógico de 12 de fevereiro de 2021, assim como reportada 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 inverter a situação e de melhorar as 

aprendizagens. Nos textos que a seguir se apresentam, para as disciplinas que não têm metas estipuladas, 

considera-se que a disciplina/ano/turma carece de atenção especial quando a percentagem de sucesso, no 

1.º período, foi inferior a 75%. 

 

ENSINO BÁSICO 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Português  

Resultados: 9.E abaixo da meta de sucesso; 9.ºs D e E abaixo da meta de sucesso de qualidade; sucesso e 

sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas: 7.º ano - Operacionalização de diagnose (oral e escrita) 

das fragilidades dos alunos, recuperação e consolidação das aprendizagens, ao nível da interpretação textual 

e da gramática, com fichas informativas e formativas, respostas escritas ao questionário de leitura; utilização 

formativa de rubricas e questionários de gramática; implementação ou reforço da diferenciação pedagógica. 

8.º ano - Operacionalização de treino, em níveis progressivamente mais exigentes, de competências 

nucleares do Português nos seus domínios específicos, em ambiente de aprendizagem adequado às 

aprendizagens; recurso a ferramentas diversas em contexto de sala de aula, apoio aos alunos com mais 

dificuldades, feedback frequente, com utilização de rubricas (Referencial de Avaliação) para avaliação 

formativa e sumativa e concretização de algumas das atividades do PAE. 9.º ano - Revisão de conteúdos de 

anos e ciclos anteriores, aplicação de tarefas de avaliação formativa, em aula, em exercícios de diferenciação 

pedagógica, Medidas de Suporte à Aprendizagem (Universais, Seletivas e Adaptações no Processo de 
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Avaliação) para alguns alunos. Compromisso: Operacionalização de estratégias de ensino-aprendizagem e de 

avaliação com recurso a ferramentas digitais ((Kahoot, Voki, Anchor, Flipgrid, Google Forms), aplicação 

rigorosa do Referencial de Avaliação da Escola. 

 

Português Língua Não Materna  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade. Boas práticas:  Operacionalização do desenvolvimento do 

currículo por tarefas, utilização do dossiê digital do aluno e implementação de uma avaliação formativa e 

sumativa realizada através de rubricas. Compromisso: Operacionalizar estratégias de ensino-aprendizagem 

e avaliação com recurso a ferramentas digitais.  

 

Francês  

Resultados: 9.D baixo sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas: 

Ambiente tranquilo de sala de aula, captação do interesse e empenho dos alunos para as tarefas propostas, 

dentro e fora da sala de aula, diversificação de estratégias e de processos de recolha de informação para 

avaliação formativa e sumativa. Compromisso: Nos 9.ºs A e D - Investimento na avaliação formativa, nas 

acomodações curriculares e na diferenciação pedagógica para consolidação de conhecimentos, utilização de 

autocorreção pelos alunos para melhoria de aprendizagens. 

 

Inglês  

Resultados: 8.ºF baixo sucesso e sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas 

práticas: Revisões de conteúdos, em tarefas para avaliação formativa, com diferenciação pedagógica para 

consolidação de conhecimentos e para melhoria de aprendizagens. Compromisso: Nada referido. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Matemática  

Resultados: 7.ºA, 8.ºB e C, E e F, 9.ºs D e E abaixo das metas de sucesso e de sucesso de qualidade; sucesso 

e sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas: Adoção de recursos, metodologias e estratégias 

diversificadas na lecionação dos conteúdos programáticos, diversificação de recursos, metodologias e 

estratégias na lecionação dos conteúdos; articulação coerente, articulada e metódica das vertentes teórica 

e prática da disciplina. Compromisso: Incentivar os alunos a resolver de forma autónoma, reflexiva e 

metódica as atividades propostas dentro e fora da sala de aula e a frequentar a(s) sala(s) de estudo de forma 

mais assídua e responsável. 
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Físico-Química  

Resultados: 8.ºE e F baixo sucesso; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas:  Integração, 

de forma coerente, das vertentes concetual e prático-experimental; 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. Compromisso: Aferir, em sede de reunião de secção, formas de mitigar as 

limitações na lecionação da componente experimental da disciplina decorrentes da pandemia; 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 hiatos temporais curtos. 

 

Ciências Naturais  

Resultados: 7.ºC baixo sucesso, 8.ºC e especialmente 9.D baixo sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de 

qualidade nas restantes. Boas práticas: Diversificação das tarefas de avaliação ponderadas, constantes do 

referencial da avaliação, diminuindo o peso dos questionários; -  apoio individualizado em sala de aula; - 

diversificação de tarefas solicitadas com vista a avaliação dos alunos, como o trabalho de pesquisa, o trabalho 

de projeto, os questionários e inquéritos e as apresentações orais. Compromisso: Realizar prática simulada, 

disponibilizar e realizar tutoriais, fornecer links e observar vídeos na internet; simplificar as atividades 

laboratoriais, com reagentes fáceis de encontrar e de obter; fornecer o guião/protocolo experimental ou 

solicitar a elaboração de protocolos experimentais e de fluxogramas relativos aos procedimentos; diligenciar 

para que os alunos executem o cumprimento das tarefas nas aulas assíncronas; promover mudanças 

significativas, por aplicação de estratégias conducentes, na postura durante a aula síncrona, fomentando o 

empenho e interesse pela disciplina por parte dos alunos; incentivar e responsabilizar os pais no processo de 

acompanhamento do percurso escolar dos seus filhos. 

 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)  

Nota: os 8.ºA e 9.ºA não têm TIC, pois são alunos de ensino articulado da música. 

Resultados: 7.ºA baixo sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes.  Boas práticas: 

Coadjuvação na modalidade de pequeno grupo-turma (grupo de alunos da turma que são deslocados para 

outro espaço) nas disciplinas de TIC nas turmas 7ºC, 8ºB, 8ºC, 8ºE, 9ºB, 9ºC, 9ºD, 9ºE e 1ºTAPAS, de Oferta 

Complementar nas turmas 8ºA, 8ºB, 8ºD e 8ºE; coadjuvação com a Equipa Rumo ao Sucesso – Robótica com 

o professor João Branco na disciplina de Oferta Complementar nas turmas 8ºB e 8ºD; diversificação de 

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

gamificação, Kahoot, entre outras; participação dos alunos em competições/iniciativas de âmbito nacional e 

internacional como o Bebras; divulgação de trabalhos realizados pelos alunos na Semana de Ciência e 
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Tecnologia. Compromisso: Manter e/ou reforçar as estratégias e metodologias que têm permitido atingir os 

níveis de sucesso e de sucesso de qualidade preconizados. 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

História 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas; sucesso e sucesso de qualidade nas 

restantes. Boas práticas: Nada foi identificado. Compromisso: Autorregulação do processo de ensino 

aprendizagem, se for o caso, nomeadamente através do trabalho colaborativo dos membros de cada grupo 

disciplinar; incremento do trabalho de pares entre os alunos on-line; fomento de exercícios de cariz mais 

aplicado; apoio mais individualizado, sendo viável, aos alunos que, do mesmo, precisarem; sensibilização 

para a frequência mais assídua das salas de estudo, quando este recurso estiver disponível conforme, aliás, 

o solicitado aos correspondentes diretores de turma nos conselhos de turma de avaliação insistindo, aqui, 

numa maior envolvência dos Encarregados de Educação no processo de ensino/aprendizagem. 

 

Geografia  

Resultados: 9.ºD baixo sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas: 

Trabalho autónomo com orientações precisas (nomeadamente o que se espera que aprendam) e o respetivo 

feedback; as metodologias ativas mais personalizadas diversificando os caminhos a percorrer pelos alunos; a 

alteração do Referencial de Avaliação concretamente a aproximação das ponderações por domínios, assim 

como a diversificação de rubricas aplicadas, objeto de avaliação formativa e sumativa; a circunstância dos 

alunos se manterem mais em sala de aula, o que diminuiu a indisciplina, favorecendo a concentração. 

Compromisso: Autorregulação do processo de ensino aprendizagem, nomeadamente através do trabalho 

colaborativo dos membros de cada grupo disciplinar; incremento do trabalho de pares entre os alunos on-

line; fomento de exercícios de cariz mais prático; apoio mais individualizado aos alunos; sensibilização para 

a frequência mais assídua das salas de estudo, quando este recurso estiver disponível conforme, aliás, o 

solicitado aos correspondentes diretores de turma nos conselhos de turma de avaliação insistindo, aqui, 

numa maior envolvência dos Encarregados de Educação no processo de ensino/aprendizagem 

(concretamente na verificação do cumprimento das tarefas propostas/rubricas). 
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EMRC  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: Formação integral da pessoa 

humana, nas suas várias vertentes, a saber, cognitiva e socioafetiva. O processo de recolha de informação 

por rubricas agilizou e contribuiu, impreterivelmente, para uma maior assunção da responsabilidade 

individual do aluno na própria aprendizagem, sendo capaz de identificar autonomamente as práticas a 

melhorar. Através da sua aplicação, 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. Neste enquadramento, as rubricas com maior taxa de sucesso 

foram o Trabalho de Pesquisa e o Questionário. Compromisso: Nada foi referido. 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Educação Física  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: O ajustamento das matérias 

a lecionar em cada domínio ao contexto sanitário, 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, 

assim como a rentabilização das suas potencialidades, em contexto formativo e sumativo. Compromisso: 

Continuar com as boas práticas identificadas. 

 

Educação Visual  

Nota: O 9.º A não tem Educação Visual, pois é ensino articulado da música. 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: O acompanhamento dos 

alunos de forma diferenciada e próxima e a implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada 

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

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: 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. Compromisso: Nada explicitado. 
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ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Português  

Resultados: 10.ºC sucesso de qualidade abaixo da meta; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. 

Boas práticas: 10.º ano - Operacionalização na revisão de conteúdos dos 2.º e 3.º Ciclos, com treino de escrita 

e de oralidade, promoção de tarefas (questionários e rubricas) para avaliação formativa, retorno 

comunicativo aos discentes acerca do nível das suas aprendizagens, solicitação do mesmo procedimento a 

cada aluno, por escrito, no seu caderno diário, em autoavaliação das potencialidades e das fragilidades por 

si observadas, assinadas pelos EE. 11.º ano - Implementação de estratégias, de metodologias e de atividades 

mais dinâmicas, associadas à utilização de ferramentas digitais e de rubricas, com utilização formativa e 

sumativa. 12.º ano - Operacionalização da prática formativa, observando os critérios de avaliação e o 

Referencial de Avaliação (rubricas, questionários e domínios avaliados, tendo em conta as respetivas 

percentagens definidas). Compromisso: Operacionalização de estratégias de ensino-aprendizagem e de 

avaliação com recurso a ferramentas digitais ((Kahoot, Voki, Anchor, Flipgrid, Google Forms), aplicação 

rigorosa do Referencial de Avaliação da Escola. 

 

Português Língua Não Materna  

Resultados: 10.ºE sem sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas: 

Operacionalização do desenvolvimento do currículo por tarefas, utilização do dossiê digital do aluno e 

implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada através de rubricas. Compromisso: 

Operacionalizar estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação com recurso a ferramentas digitais. 

 

Literatura Portuguesa  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: Operacionalização de 

estratégias e metodologias, com atividades dinâmicas, construção de cenários de aprendizagem 

motivadores, auxílio de ferramentas digitais, feedbacks na realização das diversas tarefas (rubricas), com 

utilização formativa e sumativa. Compromisso: Operacionalização de estratégias de ensino-aprendizagem e 

de avaliação com recurso a ferramentas digitais ((Kahoot, Voki, Anchor, Flipgrid, Google Forms), aplicação 

rigorosa do Referencial de Avaliação da Escola. 

 

Francês  

Resultados: Sucesso de qualidade baixo no 10.ºJ; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas 

práticas: Operacionalização em tarefas, na aula, de revisão e de consolidação de conteúdos de iniciação da 

língua; trabalho individual das fragilidades, em aula, em revisão de conteúdos de gramática de anos 

anteriores e a oralidade (treinos de aprendizagens formativos).: Compromisso: Operacionalização de 
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estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação com recurso a ferramentas digitais ((Kahoot, Voki, 

Anchor, Flipgrid, Google Forms), aplicação rigorosa do Referencial de Avaliação da Escola. 

 

Inglês 

Resultados: 10.ºG sucesso de qualidade baixo; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas: 

As estratégias adotadas foram dinâmicas e motivadoras para melhores aprendizagens, com o auxílio de 

feedbacks na realização das diversas tarefas, para avaliação formativa e sumativa. Compromisso: 10.º G - 

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

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS E HUMANAS 

História A  

Resultados: 11.ºF e H baixo sucesso e sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. 

Boas práticas: Cooperação entre os membros do grupo disciplinar; disciplina na sala de aula; trabalho 

autónomo com orientações precisas (nomeadamente o que se espera que aprendam) e o respetivo feedback; 

metodologias ativas mais personalizadas, diversificando os caminhos a percorrer pelos alunos; alteração do 

Referencial de Avaliação, concretamente a aproximação das ponderações por domínios; diversificação de 

rubricas aplicadas, objeto de avaliação formativa e sumativa; tarefas estruturadas no ensino ajustado ao 

PASEO e às Aprendizagens Essenciais. Compromisso: Manutenção da cooperação entre os membros do grupo 

disciplinar e da disciplina na sala de aula; regulação e autorregulação do processo de ensino aprendizagem; 

incremento do trabalho de pares ou grupo; fomento de exercícios de cariz mais aplicado; apoio mais 

individualizado; sensibilização para a frequência mais assídua das salas de estudo específicas, em regime de 

ensino presencial, conforme, aliás, o solicitado aos correspondentes diretores de turma nos conselhos de 

turma de avaliação, insistindo, também, numa maior envolvência dos encarregados de educação no processo 

de ensino aprendizagem. 

 

HCA  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: Cooperação entre os 

membros do grupo disciplinar; disciplina na sala de aula; trabalho autónomo com orientações precisas 

(nomeadamente o que se espera que aprendam) e o respetivo feedback; metodologias ativas mais 

personalizadas diversificando os caminhos a percorrer pelos alunos; alteração do Referencial de Avaliação, 

concretamente a aproximação das ponderações por domínios; diversificação de rubricas aplicadas, objeto 

de avaliação formativa e sumativa; tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens 

Essenciais. Compromisso: Nada foi referido. 
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Geografia A  

Resultados: 11.ºH baixo sucesso de qualidade; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas práticas: 

O trabalho autónomo com orientações precisas (nomeadamente o que se espera que aprendam) e o 

respetivo feedback, as metodologias ativas mais personalizadas diversificando os caminhos a percorrer pelos 

alunos, a alteração do Referencial de Avaliação, concretamente a aproximação das ponderações por 

domínios, a diversificação de rubricas aplicadas, objeto de avaliação formativa e sumativa, as tarefas 

estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens Essenciais e a circunstância de os alunos se 

manterem mais em sala de aula, o que diminui a indisciplina, favorecendo a concentração. Compromisso: 

Autorregulação do processo de ensino aprendizagem, nomeadamente através do trabalho colaborativo dos 

membros de cada grupo disciplinar; incremento do trabalho de pares entre os alunos on-line; fomento de 

exercícios de cariz mais prático; apoio mais individualizado; sensibilização para a frequência mais assídua das 

salas de estudo especificas, aliás, o solicitado aos correspondentes diretores de turma nos conselhos de 

turma de avaliação insistindo, aqui, numa maior envolvência dos Encarregados de Educação no processo de 

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

 

Filosofia  

Resultados: 10.ºJ, 11.ºA baixo sucesso; 10.ºH e J, 11.ºF e H baixo sucesso de qualidade; sucesso e sucesso 

de qualidade nas restantes. Boas práticas: Atenção continuada ao trabalho autónomo com orientações 

explícitas (particularmente quanto às Aprendizagens Essenciais e ao PASEO) e à avaliação formativa, 

aplicando metodologias ativas e diversificadas orientadas pelo princípio da progressividade das 

aprendizagens e seguindo o Referencial de Avaliação no que respeita às ponderações por domínios em todas 

as rubricas aplicadas à avaliação sumativa. Compromisso: Reflexão sobre os casos singulares de insucesso, 

realizada colaborativamente entre os membros do grupo disciplinar, com o objetivo de o superar, reforço da 

regulação e da autorregulação do processo de aprendizagem, cooperação e clima de disciplina na aula. 

 

Economia A:  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: Cooperação entre os 

membros do grupo disciplinar; disciplina na sala de aula; trabalho autónomo com orientações precisas 

(nomeadamente o que se espera que aprendam) e o respetivo feedback; metodologias ativas mais 

personalizadas, diversificando os caminhos a percorrer pelos alunos; alteração do Referencial de Avaliação, 

concretamente a aproximação das ponderações por domínios; diversificação de rubricas aplicadas, objeto 

de avaliação formativa e sumativa; tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens 

Essenciais. Compromisso: Manter as boas práticas e trabalhar melhor o domínio da “interpretação e 

comunicação”, nos questionários formativos, dado que os resultados de sucesso de qualidade obtidos pelos 

alunos se deveram sobretudo à rubrica de avaliação trabalho de pesquisa (avaliação do produto).  
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Direito  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: cooperação entre os 

membros do grupo disciplinar; disciplina na sala de aula; trabalho autónomo com orientações precisas 

(nomeadamente o que se espera que aprendam) e o respetivo feedback; metodologias ativas mais 

personalizadas, diversificando os caminhos a percorrer pelos alunos; alteração do Referencial de Avaliação, 

concretamente a aproximação das ponderações por domínios; diversificação de rubricas aplicadas, objeto 

de avaliação formativa e sumativa; tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens 

Essenciais. Compromisso: Nada foi referido. 

 

Psicologia B  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: A atenção continuada ao 

trabalho autónomo com orientações explícitas (particularmente quanto às Aprendizagens Essenciais e ao 

PASEO) e à avaliação formativa, aplicando metodologias ativas e diversificadas orientadas pelo princípio da 

progressividade das aprendizagens e seguindo o Referencial de Avaliação no que respeita às ponderações 

por domínios em todas as rubricas aplicadas à avaliação sumativa. Compromisso: Nada foi referido. 

 

Sociologia  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: Cooperação entre os 

membros do grupo disciplinar; disciplina na sala de aula; trabalho autónomo com orientações precisas 

(nomeadamente o que se espera que aprendam) e o respetivo feedback; metodologias ativas mais 

personalizadas, diversificando os caminhos a percorrer pelos alunos; alteração do Referencial de Avaliação, 

concretamente a aproximação das ponderações por domínios; diversificação de rubricas aplicadas, objeto 

de avaliação formativa e sumativa; tarefas estruturadas no ensino ajustado ao PASEO e às Aprendizagens 

Essenciais. Compromisso: Manter as boas práticas e trabalhar melhor o domínio da “interpretação e 

comunicação” nos questionários formativos, dado que os resultados de sucesso de qualidade obtidos pelos 

alunos se deveram sobretudo à rubrica de avaliação trabalho de pesquisa (avaliação do produto). 

 

EMRC  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: Formação integral da pessoa 

humana, nas suas várias vertentes, a saber, cognitiva e socioafetiva. O processo de recolha de informação 

por rubricas agilizou e contribuiu, impreterivelmente, para uma maior assunção da responsabilidade 

individual do aluno na própria aprendizagem, sendo capaz de identificar autonomamente as práticas a 

melhorar. Através da sua aplicação, trabalharam-se competências essenciais do PASEO, a saber: 

relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; 
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raciocínio e resolução de problemas; informação e comunicação; saber científico, técnico e tecnológico; 

pensamento crítico e pensamento criativo. Neste enquadramento, as rubricas com maior taxa de sucesso 

foram o Trabalho de Pesquisa e o Questionário. Compromisso: Nada foi referido. 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Desenho A 

Resultados: 10.ºE sucesso de qualidade inferior à meta; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas 

práticas: O acompanhamento dos alunos de forma diferenciada e próxima e a implementação de uma 

avaliação formativa e sumativa realizada com base nas rubricas do Referencial de Avaliação da secção de 

Artes Visuais. Compromisso: 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  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade. Boas práticas: O acompanhamento dos alunos de forma 

diferenciada e próxima e a implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com base nas 

rubricas do Referencial de Avaliação da secção de Artes Visuais. Compromisso: 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  

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade. Boas práticas: O acompanhamento dos alunos de forma 

diferenciada e próxima e a implementação de uma avaliação formativa e sumativa realizada com base nas 

rubricas do Referencial de Avaliação da secção de artes visuais. Compromisso: 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 

Resultados: 11.ºF sucesso de qualidade inferior à meta; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas 

práticas - O acompanhamento dos alunos de forma diferenciada e próxima e a implementação de uma 
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avaliação formativa e sumativa realizada com base nas rubricas do Referencial de Avaliação da secção de 

Artes Visuais. Compromissos: 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 Física 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: O ajustamento das matérias 

a lecionar em cada domínio ao contexto sanitário, 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. Compromisso: Continuar com 

as boas práticas identificadas. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Matemática A 

Resultados: 10.ºG sucesso de qualidade inferior à meta; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas 

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

programáticos; utilização, sempre que possível, pertinente e adequada, de ferramentas digitais como apoio 

e/ou reforço para a consolidação das Aprendizagens Essenciais da disciplina; adoção e aplicação dos 

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

ESHM. Compromisso: Particularmente para a turma 10.ºG, continuar a incentivar os alunos a resolverem de 

forma autónoma, reflexiva e metódica, as atividades propostas dentro e fora da sala de aula, e a 

frequentarem a(s) sala(s) de estudo específica(s) de forma mais assídua e responsável. 

 

MACS 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade em todas as turmas. Boas práticas: Adoção de recursos, 

metodologias e estratégias diversificadas na lecionação dos conteúdos programáticos; utilização, sempre que 

possível, pertinente e adequada, de ferramentas digitais como apoio e/ou reforço para a consolidação das 

Aprendizagens Essenciais da disciplina; adoção e aplicação dos princípios e metodologias preconizados na 

avaliação pedagógica e constantes no Referencial de Avaliação da ESHM. Compromisso: Manter e/ou 

reforçar as estratégias e metodologias que têm permitido atingir os níveis de sucesso e de sucesso de 

qualidade preconizados. 
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Física e Química A 

Resultados: 11.ºD sucesso de qualidade inferior à meta; sucesso e sucesso de qualidade nas restantes. Boas 

práticas: Integração, de forma coerente, das vertentes concetual e prático-experimental; 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. 

Compromisso: Manter e/ou reforçar as estratégias e metodologias que têm permitido atingir os níveis de 

sucesso e de sucesso de qualidade preconizados. 

 

Biologia e Geologia 

Resultados: 10.ºB, 11.ºA e 11.ºD sucesso de qualidade inferior à meta; sucesso e sucesso de qualidade nas 

restantes. Boas práticas: Diversificação das tarefas de avaliação ponderadas, constantes do Referencial da 

Avaliação, diminuindo o peso dos questionários; manutenção da sala de estudo específica em todos os anos 

de escolaridade do Ensino Secundário; monitorização atempada das aprendizagens, o que permitiu a 

identificação precoce de lacunas, levando à implementação de medidas/estratégias oportunas e eficientes, 

como o apoio individualizado em sala de aula e a adoção de estratégias diferenciadas para os alunos. 

Compromisso: Atendendo aos resultados obtidos, o compromisso é de manter e/ou reforçar as estratégias 

e metodologias que têm permitido atingir os níveis de sucesso preconizados. Para melhorar os índices de 

sucesso de qualidade nas 3 turmas acima identificadas, apostar-se-á na realização de prática simulada, na 

disponibilização e realização de tutoriais e ao recurso a vídeos na internet; serão feitas, ainda, diligências 

para que os alunos cumpram todas as tarefas nas aulas assíncronas e aprimorem a postura durante a aula 

síncrona, fomentando o empenho e interesse pela disciplina. 

 

Biologia 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade. Boas práticas: Diversificação das tarefas de avaliação 

ponderadas, constantes do Referencial da Avaliação, diminuindo o peso dos questionários; monitorização 

atempada das aprendizagens, o que permitiu a identificação precoce de lacunas, levando à implementação 

de medidas/estratégias oportunas e eficientes, como o apoio individualizado em sala de aula e a adoção de 

estratégias diferenciadas para os alunos. Compromisso: Manter e/ou reforçar as estratégias e metodologias 

que têm permitido atingir os níveis de sucesso e de sucesso de qualidade preconizados. 

 

 

Física 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade. Boas práticas: Integração, de forma coerente, das vertentes 

concetual e prático-experimental; utilização, sempre que possível, de ferramentas digitais como apoio e/ou 
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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; 

reforço da autonomia dos alunos como preparação para o ingresso no Ensino Superior. Compromisso: 

Atendendo aos resultados obtidos, o compromisso é de manter e/ou reforçar as estratégias e metodologias 

que têm permitido atingir os níveis de sucesso e de sucesso de qualidade preconizados. 

 

Química 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade. Boas práticas: Integração, de forma coerente, das vertentes 

concetual e prático-experimental; 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; 

reforço da autonomia dos alunos como preparação para o ingresso no Ensino Superior. Compromisso: 

Manter e/ou reforçar as estratégias e metodologias que têm permitido atingir os níveis de sucesso e de 

sucesso de qualidade preconizados. 

 

Aplicações informáticas B 

Resultados: Sucesso e sucesso de qualidade. Boas práticas: Coadjuvação na modalidade de pequeno grupo-

turma (grupo de alunos da turma que são deslocados para outro espaço); participação dos alunos em 

competições/iniciativas de âmbito nacional e internacional como o Bebras e o Apps forGood; divulgação de 

trabalhos realizados pelos alunos na Semana de Ciência e Tecnologia. Compromisso: Manter e/ou reforçar 

as estratégias e metodologias que têm permitido atingir os níveis de sucesso e de sucesso de qualidade 

preconizados. 

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. 

 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO (3.ºCEB) 

7.ºANO 

De referir que, apesar de a percentagem de sucesso das turmas ser de 89%, 95% e 100%, a percentagem de 

alunos sem negativas é de 68%, 68% e 65% e o insucesso a Matemática nas turmas A e B e Ciências na turma 

C ronda os 30% 

 

8.ºANO 

Destacam-se os 8.ºA e D, com percentagens de sucesso de 100% e 95%, com uma percentagem de alunos 

sem negativas de 89 e 85%. 
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No entanto, num outro nível, os 8.ºB e C, ainda que apresentem percentagens de sucesso de 95% e 90%, têm 

67% e 62% de alunos sem negativas e uma percentagem de insucesso a Matemática rondando os 30% e a 

Físico-Química rondando os 20%. 

Num nível preocupante, estão os 8.ºs E e F, com percentagens de sucesso de 80% e 79%, mas apenas com 

45% e 50% de alunos sem negativas, e ainda com percentagens de insucesso de 45% a Matemática, 30% a 

FQ, 20% a Português e CN (8.ºE) e de 42% a Matemática, 29% a Inglês e FQ (8.ºF) 

 

9.ºANO 

No 9.ºA, a percentagem de sucesso é de 100%, sem negativas. No 9.ºB, a percentagem de sucesso é de 90% 

e a percentagem de alunos sem negativas é de 80%. Já no 9.ºC, apesar de a percentagem de sucesso ser de 

96%, apenas 65% dos alunos não têm negativas e a percentagem de insucesso a Matemática é de 35%. 

Mais preocupantes, porém, são os 9.ºs D e E, com percentagens de sucesso de 70% e 85%, mas com apenas 

35% e 40% de alunos sem negativas e com 65% de insucesso a Matemática e 30% a CN (9.ºD) e 39% de 

insucesso a Português, 45% a Matemática e 20% a CN (9.ºE). 

 

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

10.ºANO 

A percentagem de sucesso é de 100% nas turmas A a E, 96% nas G e I, 95% na F e 73% na J. A percentagem 

de alunos sem negativas é superior a 90% nas turmas B e C, superior a 80% nas A, D., E, F e I, de 70% na H e 

de 67 e 62% nas G e J, respetivamente. A turma G tem também uma percentagem de negativas de 30% a 

MACS e a turma J, de 30% a Filosofia e de 31% a Português. 

11.ºANO 

A percentagem de sucesso é de 100% nas turmas B, C, F e G. A percentagem de alunos sem negativas é de 

96% na turma G, entre 73 e 79% nas turmas A a E, mas apenas de 58% no 11.ºF e de 43% no 11.ºH. No 11.ºH, 

História A tem 50% de insucesso e Filosofia, 24%; no 11.ºF, História A e GDA têm percentagens de 39 e 36%, 

respetivamente. 

12.ºANO 

A percentagem de sucesso é de 100% nas turmas A e C, de 96% na B e superior a 82% nas restantes. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

1.ºANO 

A percentagem de sucesso é de 86% no curso TAP, 70% no TAS e 95% no TGPSI. No entanto, apesar da média 

elevada de conclusão, 3 alunos têm módulos em atraso, 1 em número de 4 e outro mais de 4. Nota: Os 

módulos em atraso no 1.ºTAS resultam de transferência para esta turma, no decorrer do 1.º período. 

2.ºANO 
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As percentagens de sucesso são de 73% no TAS, 92% no TGPSI-B e 80% no TGPSI-A. Apenas 1 aluno tem 2 

módulos em atraso, e 8 alunos têm 1 módulo em atraso, no conjunto das 3 turmas. Nota: Os módulos em 

atraso do 2.º GPSI-A resultam de uma situação de confinamento. 

3.ºANO 

Nas turmas TAS e TGPSI, a percentagem de sucesso é de 100% e nenhum aluno tem módulos em atraso. No 

3.º Tur, a percentagem de sucesso é de 75%; 2 alunos têm 1 módulo em atraso e 1 aluno tem mais de 4: 

Foram, no 1.º período, transferidos de turma 5 alunos no 1.º ano e 1 no 3.º e não houve anulações de 

matrícula ou mudanças de turma. 

Decorre do exposto que os resultados do 1.ºP superaram as metas da ESHM para este período, nos cursos 

científico-humanísticos, mas estiveram aquém no 3.ºCEB e nos cursos profissionais: 

 

Tabela 8 - Resultados por curso/ano/ciclo 

8.2. Abandono e desistência 

A taxa de desistência até aos 17 anos continua em 0%. 

Apesar de se tratar ainda de dados relativos ao primeiro período, a taxa de desistência aos 18 anos já está 

para além do compromisso da Escola: 

  

Tabela 9 - Abandono e Desistência 

Urge a articulação atempada e eficaz (eventualmente com recurso à intervenção da técnica de ação social) 

com o Centro Qualifica. 
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Conclusão 

Os dados apresentados validam as opções que a direção da ESHM tomou, no 1.º período, no respeito pelo 

espírito dos documentos de autonomia da ESHM (PEE, PAE, RI, PEDC e Referencial de Avaliação). 

No entanto, para que as mesmas possam, de forma ainda mais vinculativa, contribuir para que as 

aprendizagens de todos os nossos alunos sejam cada vez mais sólidas e significativas, e atendendo a que 

estamos, no momento presente, em dinâmicas de E@D, alerta-se para que: 

- Os conselhos de turma identifiquem, de forma rigorosa, e no mais curto espaço de tempo, os problemas 

que impedem cada aluno de realizar a plenitude das suas capacidades ou de desenvolver as capacidades que 

não estão desenvolvidas, procedendo à identificação clara das necessidades de intervenção (solicitando, caso 

necessário, ajuda à EMAEI). 

- O diretor de turma deve fazer o acompanhamento da intervenção realizada com cada aluno e, 

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

informação que permita a otimização da ação pedagógica. 

- Os departamentos/secções disciplinares identifiquem as aprendizagens estruturantes, que todos os alunos 

devem aprender, e as que integrarão um conjunto de aprendizagens de desenvolvimento, a trabalhar só com 

os alunos que já dominam o primeiro grupo de conhecimentos, capacidades e atitudes. 

- As dinâmicas de sala de aula sejam repensadas e adequadas às atividades não presenciais. 

- 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. 

 

 

 

Relatório de Autoavaliação 2020/2021 – 1.º Período 

http://www.escolahenriquemedina.org/oqe/Relatorio_AAE2020_21_1Periodo.pdf

