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1.Introdução 
 

O presente relatório respeita ao ano letivo 2017/2018, correspondente ao primeiro ano do 

mandato da direção que tomou posse em julho de 2017. De forma a permitir comparações 

interanuais e a leitura dos dados numa perspetiva diacrónica, nomeadamente num horizonte de 

três anos, são utilizados os dispositivos e rotinas do sistema de autoavaliação desenvolvido a partir 

do ano escolar 2014-2015. 

Na sequência do relatório anterior, optou-se por uma apresentação sucinta e gráfica dos 

dados quantitativos e qualitativos, limitando os comentários ao mínimo essencial para a 

compreensão dos mesmos, dando-lhes um contexto. 

A direção atual e o Conselho Geral determinarão, se for o caso, as opções para os relatórios 

seguintes, nomeadamente definindo quais os indicadores mais relevantes, significativos e 

representativos do desempenho do AEDG, no quadro do seu Projeto Educativo.  
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2.Contexto 

2.1. População Escolar 

2.1.1. Evolução da população escolar 

 

De acordo com os gráficos apresentados, verifica-se que no ano letivo 2017/2018, 

comparativamente com os três anos letivos anteriores, o número total de alunos sofreu uma ligeira 

diminuição, tendo esta se verificado no pré-escolar e secundário. Pelo contrário, no ensino básico, 

no ano letivo a que se refere este relatório ocorreu o aumento do número de alunos.  
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Relativamente ao número de alunos por modalidades de ensino, é de salientar o aumento na 

modalidade Secundário – Científico-Humanístico nos últimos quatros anos letivos. As modalidades 

Secundário – Profissional e EFA – Básico também têm tido, em termos gerais, uma procura 

crescente por parte dos discentes. As modalidades EFA-Secundário e Recorrente-Secundário 

apresentaram menos alunos no ano letivo 2017/2018 do que no ano anterior (embora se tenha 

registado uma aumento significativo no regime não presencial, alunos que não estão contabilizados 

no MISI).  

 

 

 

O número de turmas não tem sofrido grandes alterações nos anos indicados, salientando-se o 

aumento de uma turma no 1º ciclo e de duas turmas na modalidade de Secundário - Profissional e a 

redução de duas turmas no Recorrente-Secundário e no PFOL (Português para Falantes de Outras 

Línguas). 
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Destaca-se a criação do Centro Qualifica (Despacho nº 7534/2017 de 2 de agosto) cujo 

público-alvo é, prioritariamente, o dos adultos – empregados e desempregados – com qualificações 

inferiores a 12º ano e, complementarmente, jovens que, por via de percursos escolares incompletos 

ou marcados pelo insucesso, têm dificuldade de aceder ao mercado de trabalho, estando, por isso, 

em risco de exclusão.   

 

Algumas notas sobre os indicadores de contexto presentes: 

 O elevado número de alunos matriculados, indicia atratividade do AEDG e a resiliência da 

população residente no concelho; 

 O papel da educação e formação de adultos, do ensino recorrente e do nível secundário na 

manutenção da procura e estabilidade da população escolar do AEDG; 

 A existência do Centro Qualifica que permite a obtenção da escolaridade obrigatória por 

RVCC. 

 

2.1.2. Evolução dos rácios Alunos/Professores/Turmas 

 

Sendo o número médio de alunos por turma o principal fator a assinalar, pelo seu impacto no 

clima escolar e nos processos de aprendizagem, o número de turmas pouco depende dos processos 

de decisão internos; os números refletem a tendência de estabilidade da população escolar. O 

corpo de docentes aumentou principalmente devido ao aumento do número de turmas do ensino 

secundário profissional e respetivos desdobramentos. 
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2.1.3. Características socioeducativas 

 

 

Os dados sublinham uma tendência de redução do número de alunos apoiados pela ASE. 

Destaca-se a criação do escalão C que contempla apoio acrescido para aquisição de manuais 

escolares (ensino básico e secundário) e do qual usufruíram onze alunos do ensino básico e doze 

alunos do ensino secundário, dos quais dois frequentam o ensino profissisonal. 
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No ano letivo de 2017/2018, verificou-se uma diminuição do número de alunos com 

necessidades educativas especiais comparativamente com o ano anterior. Este dado reflete a 

alteração da situação da maioria destes alunos nas reavaliações efetuadas pelo SPO do 

Agrupamento. No entanto, tal como apresentado, o número de alunos com necessidades educativas 

é significativo, o que exige a mobilização de cada vez mais recursos (humanos, físicos, financeiros) 

e de competências cada vez mais especializadas e diferenciadas. Desta vez, observemos em mais 

detalhe a dimensão do fenómeno: 
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Considerando a distribuição destes alunos pelos diferentes níveis de escolaridade, observa-

se uma maior incidência no 3º ciclo. O número de alunos com necessidades educativas especiais no 

ensino secundário Científico – Humanístico e secundário profissional é semelhante. 

 

Observando agora as problemáticas mais frequentes, salientam-se os problemas intelectuais, 

do foro cognitivo. A especificidade destes problemas e a sua origem, bem como as estratégias 

eficazes de os circunscrever, merecem um futuro estudo mais aprofundado.  

Durante o ano letivo a que se reporta este relatório, vinte e dois alunos foram apoiados pelo 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), trinta pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e 

quarenta usufruíram de Subsídio de Educação Especial (SEE). 

Não vemos a presença dos alunos com Necessidades Educativas Especiais como um estorvo, mas 

como um desafio de inclusão e de criação de verdadeiras condições de igualdade de oportunidades 

de sucesso. Mas, para que tal possa ser assegurado em razoáveis condições, são necessárias cada 

vez mais condições físicas e humanas: salas específicas para os alunos a desenvolver Currículo 

Específico Individual no nível secundário e recursos humanos cada vez mais especializados e 

diferenciados, para lidar com problemas específicos, como a cegueira, os problemas do espectro do 

autismo, a PHDA, os problemas emocionais. Há muito a fazer para assegurar o diagnóstico cada vez 

mais precoce e a intervenção mais eficaz, garantindo percursos escolares adequados e de sucesso, 

para promover o desenvolvimento integral das competências destes alunos, condição de integração 

social e cidadania plena na idade adulta. 
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3. Resultados 

3.1. Resultados da Avaliação Interna  

 

 

Taxas de Sucesso Pleno – 0 negativas  
 

Ano Taxa (%) 

1º 85 ↓ 

2º 82↓ 

3º 88 ↓ 

4º 89 ↑ 

5º 79 ↑ 

6º 71 ↑ 

7º 59 ↑ 

8º 49 ↑ 

9º 49 ↑ 

10º 46 ↓ 

11º 59 ↓ 

12º 84 ↑ 

 
Sucesso Parcial - Insucesso simultâneo a POR e MAT 

 

Ano Taxa (%) 

1º 4 ↓ 

2º 8 ↑ 

3º 1 ↓ 

4º 3 ↑ 

5º 5 ↑ 

6º 2 ↓ 

7º 12 ↑ 

8º 10 ↓ 

9º 6 ↑ 
 

Sucesso Parcial:  
Transitados com uma ou duas negativas (Secundário) 

 

Ano Taxa (%) 

10º 27 ↑ 

11º 27 ↑ 
 

Insucesso - Taxas de retenção 

Ano Taxa (%) 

1º --- 

2º 7  

3º 1↓ 

4º 3 ↑ 

5º 1 ↓ 

6º 4 ↓ 

7º 7 ↓ 

8º 6 ↓ 

9º 7 ↓ 

10º ** 23↓ 

11º ** 13 ↓ 
** =3 ou mais negativas 
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Distribuição das classificações por disciplina (SEC - CCH) 
 

Ano Disciplinas com maior insucesso (>= 30%) Obs. 

10º Matemática A Mat A – CCH Ciências e Tecnologias + 
CCH Ciências Socioeconómicas 

 

Assinalaram-se com ↑ ou ↓ as alterações relativamente ao ano letivo anterior. 

Podemos verificar que predominam as variações positivas, refletindo um panorama geral de 

um ano escolar que podemos considerar positivo, no que respeita aos Resultados da Avaliação 

Interna. 

Podemos também comparar a taxa de sucesso do Agrupamento de Escolas com a Nacional 

(Fonte: MISI). 

     da UO Nacional 

Basico 90,69% 94,1% 

 Regular 95,82% 94,3% 

  1º Ano 100,0% 100.0 % 

  2º Ano 92,36% 92.8 % 

  3º Ano 99,35% 97.7 % 

  4º Ano 95,97% 97.9 % 

  5º Ano 98,97% 93.8 % 

  6º Ano 96,41% 94.5 % 

  7º Ano 93,44% 89.4 % 

  8º Ano 93,96% 92.5 % 

  9º Ano 92,78% 92.3 % 

 EFA 20,54% 70,02% 

  B3 29,87% 71.4 % 

  B1+2 0,0% 64.8 % 

Secundario 75,02% 84,73% 

 RegularCH 76,03% 82,83% 

  10º Ano 77,66% 85.3 % 

  11º Ano 86,13% 91.8 % 

  12º Ano 61,69% 70.4 % 

 Recorrente 64,57% 72,93% 

   98,61% 94.5 % 

   40,78% 58.8 % 

 Profissional 92,25% 91,4% 

  1º Ano 98,99% 98.3 % 

  2º Ano 100,0% 99.0 % 

  3º Ano 75,95% 73.6 % 

 EFA 57,71% 80,94% 

  S 57,71% 80.9 % 

 DL357 100,0% 86,49% 

  º Ano 100,0% 86.5 % 

 

Notam-se diferenças mais significativas relativamente ao EFA (situação particular devido ao 

regime noturno) e ao Secundário. De salientar que na taxa do 10º ano estão incluídos alunos que 

(em número significativo) resolveram repetir o ano para melhoria. 
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3.2. Resultados da Avaliação Externa 

 

Os resultados da avaliação externa não são por si só um indicador de qualidade interno mas as 

médias das provas finais e exames são comparáveis ao longo do tempo e, simultaneamente, as 

mesmas permitem situar o AEDG face às médias nacionais, que nos servem de referente, por opção 

explícita do Projeto Educativo. De salientar ainda a importância destes resultados para os 

Encarregados de Educação. Comparamos nos gráficos abaixo os resultados das Provas Finais e 

Exames Nacionais do 9º ano e 12º ano, respetivamente, nos anos 2015 a 2018, nas disciplinas de 

Português e Matemática: 

 

 

Os resultados do AEDG até 2017 estão genericamente alinhados com as médias nacionais, 

com médias acima das nacionais em todos os casos. Em 2018 Português e Matemática no ensino 

secundário apresentam diferenças de menos 9 e 6 pontos, respetivamente, na escala 0-200.  
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No Ensino Secundário, a avaliação externa incide sobre um mais vasto leque de disciplinas. 

Como o número de alunos/provas varia muito em função dos cursos, importa ter também em conta 

o peso relativo dos exames de cada disciplina (há provas com 6 alunos, outras com mais de 200). 
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CLASSIFICAÇÕES NOS EXAMES DE 2018 
1ª Fase: MÉDIAS NACIONAL E DE ESCOLA 

(Alunos Internos, escala 0-200)

CEX-Nacional CEX-Escola

 

A média das provas do Secundário é superior à Nacional nas disciplinas de Matemática, 

Filosofia e Física Química A (na 1ª fase dos exames) encontrando-se as outras mais ou menos 

alinhadas (sendo os desvios relativamente pequenos) com exceção da média de Economia A. 
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Relativamente à taxa de reprovação nos exames do Secundário podemos verificar as 

diferenças significativas nas disciplinas de Português, Economia A, Francês, História A e História da 

Cultura e das Artes. Tal facto pode dever-se quer à especificidade dos alunos (de ciências sócio-

económicas e de artes visuais) quer a recebermos muitos alunos repetentes no 12º ano que vêm 

terminar na nossa escola e que se propõem a exame nacional. 

No portal Infoescolas podemos verificar o alinhamento das notas internas da nossa escola 

com as atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames. 

 

 

Verifica-se que no secundário houve decréscimo nos últimos dois anos pelo que os nossos 

professores poderão estar a atribuir notas abaixo das que têm alunos com resultados semelhantes 

nos exames nacionais. No Básico mantemo-nos alinhados (±). 
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Um outro indicador de qualidade (Infoescolas) e a que é atribuída cada vez mais importância 

pela tutela é a percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames nacionais após um percurso 

sem retenções no ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora estejamos geralmente alinhados (±), no Básico a diferença é positiva enquanto no 

Secundário é negativa. De reparar que neste último caso os alunos têm que efetuar quatro exames 

para concluir o ciclo. 

Se se pode afirmar que as médias continuam alinhadas (para a maioria das provas realizadas 

e estabelecendo como padrão um desvio de 10 pontos), não se pode deixar de verificar que no ano 

de 2018 os resultados dos exames nacionais do secundário foram insatisfatórios, exigindo mais 

medidas eficazes de melhoria, particularmente para os casos mais persistentes. 

Relativamente aos resultados do Concurso Nacional de Acesso foram colocados na 1ª fase 85 

% dos alunos que apresentaram candidatura (Fonte: ENES). 
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No respeitante ao ensino e educação de adultos, o problema parece derivar mais do 

abandono total ou parcial dos cursos, boa parte das vezes por razões laborais, pois, sobretudo nos 

adultos mais jovens, predominam os postos de trabalho com turnos rotativos que acabam, mesmo 

contra a vontade dos alunos, por inviabilizar a conclusão dos processos formativos. A maior parte 

dos alunos do Ensino Recorrente são adultos jovens que deixaram inconcluídos os cursos CH no 

ensino regular, com algumas disciplinas em atraso, e tentam concluí-los como trabalhadores-

estudantes. 

Do lado positivo, sublinham-se os dados relativos aos cursos profissionais com taxas de 

sucesso elevadas no 10º e 11º ano verificando-se um decréscimo no 12º ano. Este facto é revelado 

no Infoescolas onde se demonstra que metade dos nossos alunos não concluem o curso em três 

anos. É no entanto um indicador que tem vindo a melhorar.  

  

Resultados nos Cursos Profissionais - Nível IV (em percentagens) 

Resultados Casos 1º ano 2º ano 3º ano 

Sucesso Pleno A todos os módulos previstos 41% 63 % 85% 

Sucesso Parcial Até 15% dos módulos em atraso 49% 65% 85% 

Insucesso Mais de 15% dos módulos em atraso 19 % 7 % 4% 

FONTE: Relatório da Coordenadora dos DT dos Cursos Profissionais e MISI 

 

No ano de 2017-2018, o 1º ano teve um desempenho fraco, que pode ameaçar as metas 

contratualizadas em sede de financiamento para os cursos respetivos (POCH). 

 

4. Processos 

 

 4.1. Clima organizacional e ambiente educativo 

De acordo com o indicado nos relatórios críticos dos Coordenadores de Departamento, 

verifica-se que, de forma geral, os docentes desenvolvem trabalho colaborativo na elaboração de 

materiais, recursos e instrumentos de avaliação, bem como na organização da prática lectiva. Esta 

realidade, assim como, o espírito de entreajuda entre os elementos dos grupos disciplinares, 

contribuem para um sentimento de satisfação da comunidade, o que é indiciado pela procura do 
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AEDG por parte de alunos e Encarregados de Educação que não pertencem a esta área de 

residência. 

Alguns pontos fracos no âmbito desta dimensão são perceção de indisciplina e perturbação 

do ambiente escolar no 2º/3º ciclos e Secundário, o conhecimento pouco generalizado da ação 

disciplinar e corretiva e a pouca participação dos Encarregados de educação na vida escolar dos 

seus educandos. 

Face ao analisado e concluído, deverá ser implementado um plano de melhoria para a 

intervenção disciplinar e despistagem de comportamentos disruptivos. Também deverá ser 

potenciada uma maior participação da Associação de Pais na vida escolar do Agrupamento.  

 

 4.2. Planeamento e desenvolvimento da ação educativa 

No planeamento e desenvolvimento da ação educativa consideram-se as atividades que 

constam no plano anual de atividades e a atividade inerente ao desenvolvimento curricular. 

 

4.2.1. Plano Anual de Atividades 

No plano anual de atividades de 2017/2018, consta a planificação de 259 atividades que 

incluem as do Desporto Escolar. Este número é idêntico ao de anos anteriores, mas destaca-se uma 

melhoria no que respeita à avaliação das actividades.  

A maioria das atividades decorreu no pré-escolar e 1º ciclo, seguindo-se o ensino secundário. 

O nível de consecução dos objectivos das actividades avaliadas foi elevado e o nível de satisfação 

dos participantes, professores e alunos, foi relevante. A percentagem de atividades a repetir é 

significativa.   

Salienta-se a necessidade da introdução e avaliação atempadas das actividades no Plano 

Anual de Atividades, assim como de uma comunicação eficaz acerca das mesmas à comunidade 

educativa.  

 

 4.2.2. Desenvolvimento curricular 

A implementação curricular na maioria das disciplinas decorre de um trabalho colaborativo 

entre os docentes de cada grupo disciplinar e do conselho de turma. Os professores, de uma forma 

geral, tentam adequar as metodologias e estratégias às características e particularidades de cada 

turma e aluno. Sempre que possível, os conteúdos são integrados na realidade e contexto do 



19 

 

Agrupamento e da turma, de forma a tornar as temáticas mais significativas para os alunos e assim, 

os motivar para o estudo.  

De uma forma geral, as planificações foram cumpridas de acordo com o previsto, exceto nas 

seguintes situações: Inglês de 1º ciclo, Ciências da Natureza e Inglês de 2º ciclo; Português e 

Francês, em algumas turmas do 3º ciclo, situação que foi compensada pela atribuição de um tempo 

lectivo de apoio a estas turmas, nas disciplinas referidas; na disciplina de História A no 11º ano. 

A existência de apoios educativos nos 1º e 2º ciclos, de assessorias nos 7º e 8º anos, de 

apoios como o Aport, Improv e Mat+ no 9º ano e do Laboratório de Aprendizagens no ensino 

secundário contribui para o desenvolvimento curricular através do reforço e consolidação das 

aprendizagens. É de salientar a relevância do apoio educativo direto e/ou indireto prestado pelos 

docentes de educação especial aos alunos com necessidades educativas especiais. A assessoria 

prestada pelo Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento aos docentes é muito relevante 

para a implementação do currículo mais individualizada e direccionada para cada aluno. Algumas 

destas medidas são promovidas pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). 

A implementação de turmas homogéneas foi avaliada de uma forma muito positiva, 

nomeadamente no que diz respeito à integração dos alunos e à redução do abandono escolar, na 

redução do insucesso escolar e na aquisição das aprendizagens essenciais e mais relevantes por 

parte dos alunos envolvidos.   

 

 4.3. Organização e Gestão 

4.3.1. PROJETOS 

Pretende-se que estas atividades se constituam em articulação com os currículos escolares, 

metas curriculares, Projeto Educativo ou Plano de Ação Estratégica do Agrupamento, como um 

meio de inovação nas práticas educativas, melhoria das aprendizagens e promoção do sucesso 

escolar. 

 

XX-Jornal Damianus ( em parceria com o Jornal Nova Verdade) 

 

Este projeto procura, mediante a ideia de que se pode constituir um veículo de comunicação 

com o exterior, de modo a estabelecer uma ponte entre o Agrupamento e a comunidade em que 

este se insere, “consolidar a integração do Agrupamento na comunidade local, aprofundando a 

divulgação da sua ação educativa”. 



20 

 

Tem como objetivos, fomentar a relação entre Agrupamento e o meio; proporcionar competências 

de comunicação aos alunos envolvidos; desenvolver o trabalho cooperativo; estimular o 

pensamento crítico; proporcionar condições de desenvolvimento pessoal aos alunos. 

É na consecução dos objetivos, enunciados anteriormente, que residem as suas maiores virtudes. 

No entanto, foi apontado, como elemento problemático,  o pouco envolvimento da comunidade 

educativa ( situação a corrigir em desenvolvimentos futuros). 

 

XX – Laboratório das Aprendizagens 

 

Este projeto insere-se noa âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e 

tem como objetivos principais a promoção do sucesso e a diminuição do abandono escolar, 

mediante um acompanhamento, fora do contexto de sala de aula, dos alunos, com o propósito de 

orientar, estruturar e clarificar o seu estudo e compreensão das matérias escolares. 

Os objetivos foram cumpridos, mas é fundamental proceder a algumas alterações, 

nomeadamente: compatibilidade entre o horário do LA e os horários dos alunos e um registo de 

presenças dos docentes mais sistemático. 

 

XX – Escola Promotora de Saúde 

 

Este projeto procura dotar os alunos de competências de saber ser e saber estar, procurando 

que os alunos exerçam uma cidadania ativa, em três domínios fundamentais: saúde sexual, saúde 

mental e ao que se acrescenta, a dinamização do Gabinete de Saúde e Alegria. 

Verificou-se um crescente interesse dos alunos pelas questões da saúde e uma maior envolvência da 

comunidade ( exterior e interior) nestas temáticas. 

No entanto, alguns problemas persistem, a saber: o reduzido envolvimento da comunidade escolar 

e a impossibilidade operacional de estender mais atividades a um maior número de elementos da 

comunidade escolar.    

 

XX – Club DELF Scolaire 

 

Procura preparar os alunos para os Exames do Delf Scolaire, mediante a aquisição de 

aprendizagens curriculares, desenvolvimento de saberes e competências e promoção da igualdade 

de oportunidades. 

Os objetivos de certificação das competências dos alunos, no domínio da língua francesa, foram 

cumpridos. 

 

XX – Secção Europeia da Língua Francesa 
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Envolvendo alunos do 7º, 8º e 9ºanos, procura-se o desenvolvimento de competências de 

comunicação, em língua estrangeira, que vá incluir as dimensões linguística, sociocultural e 

discursiva. 

O projeto atingiu os seus objetivos de enriquecimento de vocabulário e desenvolvimento 

cultural. Ao mesmo tempo, os alunos melhoraram a sua capacidade de análise e compreensão 

textual, bem como a nível da produção escrita. 

A maior dificuldade encontrada, situa-se a nível da articulação entre os vários docentes. 

 

4.3.2. DIREÇÃO DE TURMA 

 

O Agrupamento de Escolas Damião de Goes apresenta uma população escolar muito 

heterogénea de origens e culturas onde, para lá da exigência de uma educação de qualidade 

implica a necessidade de respeitar as suas necessidades e características dos alunos, que facilite a 

transição para a vida ativa, com vista à integração plena na sociedade com mais autonomia. Numa 

sociedade em rápida mudança, torna-se fundamental a atualização e a organização para responder 

de forma eficaz e eficiente, com qualidade e equidade, ao desiderato da sua missão e oferecer 

aquilo que a sociedade espera dela de forma concertada e colaborativa. Neste sentido o papel da 

direção de turma desempenha um papel preponderante. 

 

XX - 2º e 3º ciclos 

 

Foram identificados como pontos fortes: Coordenação e colaboração entre os vários 

diretores de turma e a coordenação; clareza e eficácia na comunicação da informação; bom 

ambiente relacional entre alunos/EE/docentes. 

Os pontos fracos identificados são: falta de participação dos EE na vida escolar dos seus 

educandos; excesso de funções administrativas levadas a cabo pelos Diretores de Turma; 

informação tardia disponibilizada pelas estruturas de Psicologia, terapia da fala, entre outras. 

Como melhoria, sugere-se: maior rotatividade dos diretores de turma; nomeação do diretor de 

turma de acordo com o perfil da turma; coincidência de horário entre  o horário do Diretor de 

Turma e o horário da turma. 

 

XX – Cursos Científico Humanísticos – ensino secundário 

 

Foram identificados como pontos fortes: Coordenação e colaboração entre os vários 

diretores de turma e a coordenação; clareza e eficácia na comunicação da informação; bom 

ambiente relacional entre alunos/EE/docentes; importância da hora semanal de contato entre 

diretores de turma  e alunos. 
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Os pontos fracos identificados são: falta de participação dos EE na vida escolar dos seus 

educandos;  excesso de tempo em funções administrativas/burocráticas; turmas com elevado nº de 

alunos; reuniões de coordenação agendadas para períodos de grande sobrecarga de trabalho. 

Como melhoria, sugere-se: necessidade de uma maior responsabilização dos EE pelo 

percurso escolar dos seus educandos; diminuir, progressivamente, os documentos em suporte 

papel; maior rentabilização do programa INOVAR+; o EE deveria assinar o ARA na tomada de 

conhecimento e não após a sua realização; presença de secretário nas reuniões com os EE. 

 

 

XX – Cursos Profissionais 

 

Foram identificados como pontos fortes: redução do volume de papel na entrega das fichas 

de avaliação; as alterações ao regulamento Interno, para se lidar com os problemas de assiduidade 

dos alunos dos cursos profissionais; coordenação e colaboração entre os vários diretores de turma e 

a coordenação; clareza e eficácia na comunicação da informação. 

Como melhoria, sugere-se a atribuição de mais um tempo à direção de turma em cursos 

onde o número de faltas é alto; dar ao diretor de turma o poder de propor o processo de 

recuperação de faltas; dotar o INOVAR+ da capacidade de sinalizar a metade do limite de faltas 

injustificadas em módulos não concluídos. 

 

5.Conclusão/ Balanço final 

 

Com o objetivo de dar continuidade desenvolver o trabalho de autoavaliação do 

agrupamento e de propor medidas de melhoria quer no funcionamento do agrupamento quer nos 

resultados escolares apresentámos os indicadores, objetivos e taxas de sucesso, de retenção na 

avaliação interna e externa e na qualidade do sucesso escolar. 

Os resultados, não sendo os ideais, podem ser considerados positivos especialmente se 

tivermos em conta o número de alunos que frequentam o agrupamento, as suas características 

heterogéneas relativamente às relações interpessoais e interculturais, mas acima de tudo às 

características arquitetónicas do espaço não estando adequadas a uma escola do século XXI. 

 À luz da nova legislação, D.L. 54/2018 e 55/2018, e tendo em conta a análise dos dados 

apresentados considera-se que, dentro do possível, devem ser consideradas condições que reforcem 

o trabalho colaborativo entre docentes do mesmo grupo disciplinar/conselho de turma, de forma a 

harmonizar os resultados da avaliação interna com a avaliação externa e desenvolver um ensino 

cada vez mais inclusivo por forma a combater o insucesso e abandono escolar. Atinente a este 
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objetivo propõe-se a diversificação de apoios nos diferentes de escolaridade de acordo com as 

necessidades de cada aluno e os recursos à disposição do agrupamento.   

 Quanto à oferta formativa do agrupamento e, não esquecendo o papel da rede escolar, deve 

ter-se em conta as características do município, das populações envolvidas e do tecido empresarial.  

   


