
2018/2019 

  
 
 
  

Contrato de 
Autonomia 
Relatório Anual de Progresso 

      
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA SILVA CORREIA 



 
 
 

 

Acompanhamento dos Contratos de Autonomia 1 

 

 

Índice 
Introdução ............................................................................................................................................... 3 

I. CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS E PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - CLÁUSULAS 

2ª e 3ª ...................................................................................................................................................... 4 

1.Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares ....................................................................... 4 

2. Manter abaixo de dois porcento o absentismo dos alunos ................................................................ 7 

3. Aproximar de zero porcento a instrução de processos disciplinares aos alunos ............................... 8 

4. Proporcionar ações/projetos de desenvolvimento integral do aluno .............................................. 11 

5. Potenciar o desenvolvimento profissional docente .......................................................................... 12 

6. Fomentar a participação ativa dos alunos e encarregados de educação no agrupamento ............. 13 

6.1. Alunos ......................................................................................................................................... 14 

6.2. Encarregados de educação ........................................................................................................ 15 

7. Envolver parceiros nas dinâmicas do agrupamento ......................................................................... 16 

8. Garantir a reestruturação, funcionalidade e eficácia dos espaços escolares, de acordo com as 

áreas de intervenção prioritárias do Projeto Educativo de Agrupamento ........................................... 18 

9. Aplicar dez porcento do orçamento do agrupamento no reforço de material com vista ao 

desenvolvimento e à valorização dos saberes e aprendizagens ........................................................... 19 

10. Assumir uma atitude de vanguarda nas novas tecnologias/equipamento de apoio às 

aprendizagens ....................................................................................................................................... 20 

II.AVALIAÇÃO DOS COMPROMISSOS - CLÁUSULA 5ª ............................................................................ 22 

1. SERVIR os princípios orientadores do PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO e cumprir e 

fazer CUMPRIR as disposições do presente CONTRATO (respetivamente pontos 1 e 5 desta cláusula).

 22 

2. Consolidar e desenvolver práticas, no âmbito do observatório de EDUCAÇÃO PARA A 

CIDADANIA. ........................................................................................................................................... 22 

3. Promover, anualmente, as JORNADAS JOÃO DA SILVA CORREIA ................................................. 23 

4. Participar de forma integrada no PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL. .......................................... 24 

5. Realizar, anualmente, a AUTOAVALIAÇÃO com divulgação de resultados obtidos e das metas 

alcançadas na página da escola. ........................................................................................................... 24 

III. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES E DO ABANDONO ESCOLAR ......................................... 25 

1. Taxas de transição por ano de escolaridade ................................................................................. 25 

2. Qualidade do sucesso .................................................................................................................... 26 

2.1. Sucesso pleno – ensino básico e secundário .................................................................................. 26 

2.2. Níveis ou média ≥ Bom / 4 / 14 ...................................................................................................... 28 



 
 
 

 

Acompanhamento dos Contratos de Autonomia 2 

2.4 – Quadros de mérito e excelência ................................................................................................... 28 

3. Resultados finais - avaliação interna e externa ............................................................................. 29 

3.1. Ensino Básico – 3º ciclo – Avaliação externa .................................................................................. 29 

4. Abandono Escolar.......................................................................................................................... 31 

IV- Notas Finais ...................................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Acompanhamento dos Contratos de Autonomia 3 

Introdução 
 

O presente contrato de autonomia foi renovado a 27 de agosto de 2015, para o triénio 

2015-2018 e decorre do primeiro contrato celebrado entre o Agrupamento de Escolas João da 

Silva Correia e o Ministério da Educação em julho de 2013, apesar de existir desde 2007 um 

contrato de autonomia assinado com a escola secundária deste agrupamento.  

Enquanto unidade constituída em agrupamento, este Contrato surge da apropriação de 

um Projeto Educativo comum às 7 escolas que integram esta unidade orgânica e emerge da 

consensualização de metas a atingir nos diferentes níveis de ensino e dos objetivos a alcançar nos 

parâmetros identificados como prioritários ao desenvolvimento e melhoria da ação do 

Agrupamento. Nesse sentido, foi proposto pelo Conselho Pedagógico e corroborado pelo 

Conselho Geral um Aditamento à renovação deste Contrato e que decorre de um estudo aturado 

à nova realidade que é um Agrupamento, mas as valências atribuídas continuam a ser aquelas 

que foram distribuídas no contrato inicial celebrado em 2007 com uma única escola, a escola 

secundária.    

Enquadrando o Agrupamento constituído em julho de 2012, referimos tratar-se de 7 

escolas todas elas situadas em meio urbano. A nível das instalações há alguma assimetria entre 

elas, mas todas apresentam equipamento pedagógico adequado ao ensino e necessário ao 

desenvolvimento das aprendizagens, sendo feito um investimento sistemático dos materiais 

necessários à sala de aula. No que concerne às aprendizagens, o agrupamento continua a 

promover currículos diversificados desde o ensino regular ao ensino profissional e inclui projetos 

como o ensino do Mandarim, Parlamento Jovem, vários Clubes, blogues, Jornal Digital “Porta 

Aberta”, diversos projetos no âmbito do Programa Erasmus +, … 

Verifica-se ao longo dos últimos anos letivos, um decréscimo ao nível da população 

escolar que ronda os 1900 alunos desde o pré-escolar ao 12º ano. A população docente não tem 

tido porém a estabilidade necessária ao desenvolvimento de um trabalho sistemático com vista à 

consecução das metas contratualizadas e à identificação do corpo docente com um Projeto 

Educativo que sinta como seu para que possa contribuir de forma eficaz e eficiente para um 

objetivo comum: «o Desenvolvimento integral dos alunos, dotando-os de uma formação escolar 

que favoreça a consecução dos seus objetivos pessoais, académicos ou profissionais, promovendo 

simultaneamente a sua formação pessoal enquanto cidadãos solidários e ativos, tendo em conta 

a realidade atual e a sua previsível evolução».  
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Seguimos, neste relatório, a metodologia proposta em anos transatos pelo Ministério da 

Educação, optando, porém, por fazer uma análise em paralelo dos objetivos operacionais que 

contratualizamos e das estratégias desenvolvidas para os atingir, identificando simultaneamente 

as propostas/sugestões de melhoria que pretendemos implementar neste e nos próximos anos 

letivos. 

Toda a análise que se segue, que tentamos ser sucinta e objetiva, assenta no Projeto 

Educativo do Agrupamento que reafirma os objetivos gerais do Contrato de Autonomia e 

Desenvolvimento, consolidando como prioridades, como já referimos, o desenvolvimento integral 

dos alunos. 

 

 

I. CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS E PLANO DE 

AÇÃO ESTRATÉGICO - CLÁUSULAS 2ª e 3ª 
 

1.Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares  

 

Valor contratualizado Resultados alcançados 

Ensino Básico 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1º ciclo 

98% de transição 99,0% 98,4% 98,8% 99,1% 
88% de sucesso pleno 93,4% 93,8% 93,3% 94,6% 

93% de conclusão de ciclo em 4 anos 95,3% 91,9% 97,5% 94,2% 
15% dos alunos de 4º ano integra o quadro de 

excelência 
25,0% 37,0% 26,7% 32,5% 

      

2º ciclo 

94% de transição 99,1% 98,8% 98,7% 99,6% 
85% de sucesso pleno 83,5% 86,9% 86,4% 88,1% 

50% ≥ média 4 51,5% 56,6% 44,4% 62,8% 
95% de conclusão de ciclo em 2 anos 95,0% 97,8% 98,0% 99,1% 

10% dos alunos integra o quadro de excelência  12,7% 15,8% 32,7% 24,1% 
      

3º ciclo 
ESJSC 

90% de transição 96,5% 96,2% 96,9% 100% 
50% ≥ média 4 38,0% 44,2% 47,0% 52,6% 

60% de sucesso pleno 38,0% 44,2% 80,1% 78,1% 
0% de abandono 100% 100% 100% 100% 

85% de sucesso no exame de português 84,0% 83,5% 72,1% 88,1% 
65% de sucesso no exame de matemática 64,0% 86,1% 62,6% 78,6% 

90% conclui o 3º ciclo em 3 anos 96,2% 98,6% 93,8% 98,9% 
10% dos alunos integra o quadro de excelência 7,7% 8,6% 15,1% 22,7% 

      

3º ciclo 
EB2,3 

85% de transição 94,0% 94,2% 92,5% 98,6% 
50% média ≥ a 4 31,7% 26,3% 28,1% 29,4% 

60% de sucesso pleno 62,2% 61,3% 66,1% 67,7% 
0% de abandono 100% 100% 100% 100% 

85% de sucesso no exame de português 81,0% 65,1% 72,5% 66,2% 
65% no exame de matemática 58,0% 61,6% 49,6% 66,2% 

90% conclui o 3º ciclo em 3 anos 91,6% 98,0% 94,5% 93,6% 
10% dos alunos integra o quadro de excelência 5,7% 2,7% 5,6% 4,0%% 
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Os resultados escolares são, desde sempre, uma das principais preocupações dos órgãos 

de gestão e pedagógicos do agrupamento e de todos os membros da comunidade escolar. Todos 

os objetivos operacionais identificados no Contrato têm como propósito elevar a qualidade de 

ensino e, consequentemente, alcançar uma melhoria dos resultados escolares, sendo os valores 

contratualizados exigentes. Esses valores são os referenciais a atingir no agrupamento e são alvo 

de análise regular nos diferentes órgãos intermédios e pedagógicos.  

Neste sentido, todos os esforços e todas as atividades previstas no Agrupamento têm 

subjacente a qualquer outro objetivo, a melhoria dos resultados escolares, pelo que se torna difícil 

sintetizar todos os projetos/ações que visam o sucesso escolar e pessoal dos nossos alunos, uma 

vez que todas as ações desenvolvidas visam principalmente o sucesso escolar. Neste relatório, 

são focadas as principais estratégias desenvolvidas e as principais sugestões de melhoria previstas 

para o ano 2019-2020, decorrentes de uma análise da autoavaliação realizada no Agrupamento.  

De forma sucinta, apresentamos de seguida as estratégias aplicadas por forma a assegurar 

a sustentabilidade dos resultados escolares e tendo em vista a concretização dos objetivos 

contratualizados. São estratégias que, após a devida ponderação, são reajustadas às realidades 

das turmas e que são recorrentemente reforçadas nos momentos destinados à articulação dos 

docentes. 

 

 

 

 

 

Valor contratualizado Resultados alcançados 

Ensino Secundário 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ENSINO 
CIENTIFICO-
HUMANÍS-
TICOS 

95% taxa de transição 92,7% 98,3% 98,8% 95,2% 
85% positivas em todas as disciplinas 83,1% 82,0% 86,5% 90,1% 

0% de abandono 100% 100% 100% 99,7% 
90% sucesso no 12º ano após o exame 94,1% 85,7% 83,0% 86,7% 
80% dos candidatos ao ensino superior 

entra nas 2 primeiras prioridades 
46,0% 61,0% 70,0% 82,0% 

90 % tem positiva às disciplinas especificas 
após realização do exame 

93,8% 94,7% 99,2% 95,4% 

15% dos alunos integra o quadro de 
excelência 

16,2% 21,9% 18,0% 20,3% 

      

ENSINO 
PROFISSIO-
NAL 

95% de transição 92,0% 89,4% 93,0% 97% 
60% conclui os módulos previstos 65,0% 57,8% 79,0% 51% 

90% de conclusão do curso  68,3% 57,3% 53,7% 
     

75% entra no mundo do trabalho / em 
formação 

80,0% 87,9% 74,5% 83,8% 

5% dos alunos integra o quadro de 
excelência 

1,1% 4,8% 1,8% 1,9% 
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Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Implementação da oferta curricular complementar 
Educação para a Cidadania em todas as turmas do 
5º ao 9º ano. 

Consolidação do projeto Promoção da Cidadania, 
no reforço positivo e reflexivo das atitudes dos 
alunos em sala de aula. 

Interiorização de hábitos de estudo pela frequência 
regular da sala de estudo, tutorias, apoios, centros 
de explicações, bibliotecas escolares 

Aplicação de testes diagnósticos e intermédios com 
vista a aferição dos resultados internos. 

Utilização de ferramentas de apoio às 
aprendizagens com o recurso aos parceiros da 
escola. 

Recurso à coadjuvação dentro da sala de aula de 
acordo com as necessidades.  

Promoção da formação docente para a utilização 
de metodologias de ensino atualizadas e 
adequadas ao universo de alunos: moodle, tablets, 
escola virtual… 

Desenvolvimento de práticas semanais de 
interdisciplinaridade e articulação curricular. 

Fomento de práticas colaborativas.  

Valorização do Quadro de Mérito e Excelência.  

Autoavaliação dos alunos sobre os resultados e o 
processo de aprendizagem.  

Desenvolvimento dos canais de comunicação entre 
família e escola. 

Monitorização trimestral dos resultados escolares 
por ano, disciplina, turma, testes intermédios, 
provas nacionais. 

Apresentação anual aos membros da comunidade 
escolar dos resultados obtidos.  

Análise dos resultados obtidos e reformulação de 
estratégias com vista à aproximação das metas 
projetadas. 

Reforço do número 
de horas destinada 
aos “Centros de 
Explicações”; 

Reforço do número 
de disciplinas em 
“Centro de 
Explicações” 

Reforço da 
monitorização da 
eficácia dos apoios 
pedagógicos. 

 

Aplicação do projeto DT-turma 
nos 2º e 3º ciclo e secundário 
por forma a diminuir situações 
problemáticas e/ou de 
distanciamento relativamente 
às aprendizagens. Este projeto 
será facilitado pela atribuição de 
4 horas destinadas ao DT. 

Reforçar o envolvimento dos EE 
nas medidas de remediação. 

Aumentar a formação docente 
de forma a aumentar o recurso 
às novas tecnologias na sala de 
aula. 

Implementar a plataforma 
Office 365 como ferramenta de 
aprendizagem. 

Desenvolver projetos de turma 
com a Biblioteca Escolar. 
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2. Manter abaixo de dois porcento o absentismo dos alunos 

 

Valor Contratualizado 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

<2% 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

Secundário 

Profissional 

1,40 

0,85 

1,28 

1,38 

1,58 

1,57 

0,77 

1,38 

1,25 

1,24 

1,35 

1,60 

1,60 

2,50 

1,38 

1,11 

1,57 

1,49 

2,54 

Não atingido no ensino 
profissional 

 

Os valores apresentados reportam à totalidade das faltas dadas pelos alunos, quer sejam faltas 

justificadas quer sejam injustificadas. No 1º ciclo, a percentagem subiu relativamente ao ano anterior, 

nos 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário a percentagem de absentismo desceu ligeiramente. No Ensino 

Profissional, a meta definida foi ultrapassada devido à turma do Curso de Técnico de Turismo do 12º 

ano.   

 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Acompanhamento do absentismo pelo Projeto de 
Educação para a Cidadania. 

Monitorização sistemática das interações escola/família. 

Flexibilização do horário de atendimento ao Encarregado 
de Educação.  

Implementação do mail institucional e programa de SMS de 
comunicação com os Encarregados de Educação.  

Instituição do hábito de consulta/participação dos 
Encarregados de Educação nos programas “inovar”, 
plataforma moodle, blogues… 

Análise trimestral dos resultados obtidos e reformulação de 
estratégias de aproximação às metas projetadas no âmbito 
do Conselho de Turma. 

Reforço do trabalho 
com as instituições 
parceiras, 
designadamente 
Escola Segura e CPCJ. 

Aumento do trabalho 
conjunto com a CPCJ 
não só do concelho 
como dos concelhos 
vizinhos. 

Monitorizar mensalmente as faltas 
nos cursos onde se verifique maior 
absentismo. 
 
Definir estratégias específicas de 
acordo com a monitorização 
realizada. 
 
Nota: O absentismo não é, nos 
últimos anos, uma problemática do 
agrupamento. A monitorização 
continuará, porém, a ser 
sistemática, as estratégias 
reforçadas, sendo reformuladas se 
necessário. 
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3. Aproximar de zero porcento a instrução de processos disciplinares aos alunos  

Valor Contratualizado 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

0% de 
instrução de 

processos 
disciplinares 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

Secundário 

Profissional 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

170 

0 

1 

0 

5 

101 

3 

14 

1 

2 

71 

2 

28 

Não atingido 

 

Durante o ano não se verificaram, salvo em casos pontuais e que se centram numa turma 

do 8º ano e numa turma do 12º ano do Ensino Profissional,  situações de âmbito disciplinar que 

conduzam à abertura de procedimento disciplinar de acordo com o previsto no artigo 30º do 

Estatuto do Aluno. Continua a ser política da escola a ação pedagógica em detrimento da ação 

repressiva. A tarefa pedagógica ou medida educativa disciplinar que atue como medida dissuasora 

ou reflexiva é aquela a que se recorre em detrimento de outras medidas. É entendimento dos 

Órgãos Pedagógicos do Agrupamento que é na prevenção que se deve investir pelo que que se 

tem dado prioridade a projetos nesta área: Promoção da Cidadania e melhoria do Clima de Sala 

de Aula, investindo-se cada vez mais nos anos iniciais. 

Analisadas as faltas disciplinares registadas, verifica-se que estas se prendem, na sua 

maioria, com um grupo de alunos que, por diversas razões já não acompanham as matérias em 

sala de aula. A turma do 8º I, iniciada no ano transato, teve como premissa responder a 

necessidades mais práticas destes jovens, mas também teve como premissa contrariar os 

insucessos repetidos que apresentavam. É nessa turma que se regista o maior número de 

medidas, muito pela concentração de inúmeros casos problemáticos na mesma sala e, analisadas 

as situações individuais, muito pelas situações de desestruturação familiar a vários níveis. 

Avaliadas estas questões ligadas à indisciplina em sala de aula, continuámos a dar 

prioridade no 1º ciclo às aprendizagens básicas da leitura e do cálculo, já que se tem verificado 

que a dispersão e a indisciplina surgem do facto dos alunos não acompanharem o programa por 

falta de requisitos básicos. 

O clima de sala de aula continua, no entanto, a ser um dos focos de atenção dos órgãos 

decisores da escola, dos docentes e não docentes, e reflete-se em todos os eixos de ação definidos 

no Projeto Educativo. Nesse sentido, houve, ao longo destes anos, vários momentos de reflexão 

e definição de compromissos de melhoria nesta área, ao nível do Agrupamento, da turma e do 

conselho de turma, sendo o nível de concretização avaliado no final de cada período pelos alunos, 

respetivos docentes e conselhos de turma e posteriormente pelo Conselho Pedagógico.  
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O clima de sala de aula teve o seu enfoque no ponto de vista do aluno e do conselho de 

turma e tem como objetivo a criação de um ecossistema na turma autorregulador de atitudes que 

favoreçam a aprendizagem.  

O clima propício à aprendizagem e o desempenho dos alunos nas diversas disciplinas são 

prioridades definidas para a aplicação deste contrato.  No Plano Anual de Atividades, permanece 

crucial o investimento na apresentação de projetos que respondam especificamente a estes dois 

propósitos. Consideramos fundamental a intervenção de todos os agentes educativos e a 

colaboração de parceiros, nomeadamente da autarquia. A este propósito salientamos o Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICE) da Área Metropolitana do Porto que 

integra um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas e de promoção de competências, bem como 

ações de capacitação da comunidade escolar (docentes, não docentes, pais, encarregados de 

educação). 

O estabelecimento de compromissos de referência para o Agrupamento tem conseguido 

que os espaços escolares reúnam as condições necessárias a um clima propício à aprendizagem. O 

trabalho desenvolvido nesta área de intervenção que foi alargado ao 1º ciclo tem sido importante. 

É, porém, a nível do 3º ciclo que que devemos investir sendo que muitas das vezes verificamos que 

a indisciplina nesse ciclo já ultrapassa o âmbito das escolas.  

A AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO tem focado ao longo dos anos outros registos 

relativos às questões disciplinares para as quais o Projeto Educativo também definiu metas. O 

questionário realizado no final do ano letivo aos alunos sobre o grau de cumprimento de regras básicas 

do estar em sala de aula tem-se demonstrado importante uma vez que exige uma autorreflexão sobre 

os comportamentos por parte de todos os alunos do agrupamento. 

 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Envolvimento dos alunos no processo de melhoria do 
agrupamento através da reflexão e autoavaliação do Clima 
de Sala de Aula. 

Definição de compromissos a nível do agrupamento no 
âmbito do clima de sala de aula a cumprir e a fazer cumprir 
por toda a comunidade escolar. 

Aplicação do projeto Promoção da Cidadania no 2º ciclo. 

Interação dos DT/professores titulares de turma com os 
Encarregados de Educação em reuniões regulares com 
apresentação dos compromissos assumidos pela turma e 
respetivo grau de consecução.  

Intervenção no 1º e 2ºanos do 1º ciclo na aquisição das 
competências básicas do português e da matemática como 
medida preventiva ao insucesso que se traduz 
inequivocamente em indisciplina nos anos subsequentes. 

Continuidade de aplicação do projeto aplicado no pré-
escolar: Transição com Sucesso 

--- 

 

Incentivo no PAA de 
atividades que 
aumentem o número 
de ações realizadas 
por pais e filhos. 

 
--- 
Investir na ação educativa pelos 
pares. 
Incentivar a formação a ser 
proposta pelos pais. 
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Divulgação e reforço de linhas de ação do agrupamento no 
processo de melhoria do Clima de Sala de Aula 

Realização de atividades lúdico-culturais realizadas por pais 
e filhos 

Formação aos Encarregados de Educação que conduza a 
uma consciencialização do facto de serem os responsáveis 
legais pelo processo educativo dos seus educandos. 

Formação do pessoal docente em torno de questões como 
gestão de conflitos e gestão da sala de aula. 

Orientação de ações proativas a executar pelos assistentes 
operacionais para a contribuição de um clima de escola 
propício à aprendizagem. 

Implementação do Observatório de Educação para a 
Cidadania. 

Monitorização regular pelo conselho de turma e equipa de 
autoavaliação da eficácia das ações implementadas. 

Disponibilização de docentes que acompanhem, por ciclo, a 
aplicação de medidas remediativas. 

Agilização de procedimentos para a aplicação rápida de 
medidas educativas disciplinares e envio imediato de SMS 
para os encarregados de educação dos alunos em situação 
de saída de sala de aula. 

Envolvimento do Encarregado de Educação na prevenção e 
aplicação de medidas de carácter disciplinar.  

Intervenção dos serviços de Psicologia nas turmas com 
maior incidência de faltas disciplinares.  

Intervenção formativa da Escola Segura. 

Formalização de um protocolo com os Ecos Urbanos para 
acompanhamento de alunos mais problemáticos. 

Recurso à oferta de escola na implementação da disciplina 
Educação para a Cidadania nos 5º e 7º anos de 
escolaridade. 
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4. Proporcionar ações/projetos de desenvolvimento integral do aluno  

 

Metas definidas Valor atingido % Grau de concretização 

Proporcionar pelo menos 1 atividade cultural/ano a 
cada turma do agrupamento. 

> a 1 atividade 
Totalmente atingido 

 

A avaliação do Plano Anual de Atividades e do Programa das Jornadas João da Silva Correia 

demonstra claramente que se proporcionam aos alunos momentos que permitem o seu 

desenvolvimento integral, em todos os níveis de ensino. É prática do Agrupamento promover ações 

diversificadas e de diferentes áreas junto dos alunos de acordo com o nível etário. Realizam-se 

palestras, workshops, experiências e exposições interativas, acompanham-se os alunos ao teatro, a 

exposições…  

Salientamos também a publicação da agenda das atividades, na página do Agrupamento, com 

o objetivo de alunos, encarregados de educação e restante comunidade educativa poderem 

acompanhar as atividades promovidas nas diferentes escolas. Uma vez que o universo do 

Agrupamento é significativo e as escolas são dispersas, a prática de publicar os eventos que cada escola 

realiza tem sido congregadora da cultura de Agrupamento que desejamos consolidar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 

Organização, durante o ano, de visitas de estudo, saídas culturais, teatros educativos, 
atividades na biblioteca com escritores, palestras… com especial enfoque nos dias 
das Jornadas. 

Dada a dificuldade crescente em proporcionar atividades diversas devido ao custo 
financeiro que as atividades implicam, o Agrupamento cada vez mais convida o 
Teatro a vir à escola, incentiva à aprendizagem “in loco” através da realização de 
workshops na escola. 

 
Incentivar a autarquia a promover 
espetáculos para os alunos do 
concelho nos espaços da autarquia. 
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5. Potenciar o desenvolvimento profissional docente  

 

O desenvolvimento profissional tem uma forte componente pessoal, mas há uma forte 

responsabilidade dos órgãos pedagógicos da Escola na agilização de processos de melhoria da 

qualidade do serviço docente. O corpo docente tem de facto um papel fundamental no propósito de 

consolidação de uma cultura de Agrupamento, dada a dinâmica que imprime a todas as atividades que 

são determinadas como relevantes ou prioritárias, pelo que ao longo destes anos, tem-se investido 

prioritariamente em 3 vertentes: na promoção do trabalho colaborativo e articulação, na consolidação 

de uma comunidade escolar cada vez mais 

integrada coesa e coerente, promovendo-

se ações que minimizem as barreiras físicas 

que são uma realidade deste agrupamento 

- a distância entre escolas - e na formação 

que dignifique e consolide a profissão 

docente. 

 

 

 

Metas definidas 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

100% dos docentes tem no 
horário momentos para 
articulação /discussão 
pedagógica. 

100% dos documentos 
criados é de aplicação na 
globalidade das escolas do 
agrupamento. 

90% dos docentes participa 
na formação proporcionada 
no agrupamento. 

100 

 

 

100 

 

 

78 

100 

 

 

100 

 

 

+/- 100 

100 

 

 

100 

 

 

86 

100 

 

 

100 

 

 

60 

Atingido 

 

 

Atingido 

 

 

Não atingido 

Área da ação Nº Inscritos 

A CRIANÇA E O JOVEM COM DIABETES 

"MELLITUS DO TIPO 1" 

29 

“AFUNDA O CO2” – A CULTURA DE CHLORELLA 

VULGARIS EM FOTOBIORREATORES 

10 

IX JORNADAS DA EDUCAÇÃO: PENSAR O FUTURO 

- EDUCAR HOJE 

28 

TUTORIAS AUTORREGULATÓRIAS 46 

Outras 5 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Reuniões quinzenais do diretor com os coordenadores de 
departamento para aferição de estratégias de ação 
consentâneas às 7 escolas do agrupamento. 

Reforço de práticas de articulação, coordenação, liderança 
e gestão de recursos a nível intra e interdepartamental com 
a criação de meios para práticas de reflexão: está previsto 
1 tempo semanal no horário do docente para articulação. 

Incentivo ao desenvolvimento de projetos de promoção de 
ensino colaborativo com atribuição de crédito horário. 

Formação no 
desenvolvimento de 
competências 
docentes. 

Desenvolvimento de 
dinâmicas de trabalho 
em sala de aula 
ligadas às novas 
tecnologias. 

Intervir junto das entidades 
competentes –DGAE, DGEstE, 
Câmara Municipal – para que haja 
uma efetiva ação na melhoria dos 
recursos físicos e financeiros que 
permitam à escola acompanhar as 
inovações necessárias a uma eficaz 
aplicação em sala de aula. 
 
Reforçar o pedido de dotação 
orçamental para apetrechamento 
de material de fácil desgaste e de 
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6. Fomentar a participação ativa dos alunos e encarregados de educação no 

agrupamento 

Ao longo do tempo, tem sido preocupação reiterada do Agrupamento valorizar a família e a 

comunidade na ação que a escola desenvolve com vista à prestação de um serviço educativo melhor. 

 Nestes anos de aplicação e monitorização do contrato de Autonomia, destaca-se, da análise dos 

objetivos traçados no Projeto Educativo e das atividades desenvolvidas no âmbito do PAA, que a 

família e a comunidade são, de facto, parte integrante do nosso processo de desenvolvimento 

educativo e que os alunos são o centro das dinâmicas de escola. As atividades que o agrupamento 

promove durante as Jornadas demonstram a efetiva preocupação em envolver alunos e encarregados 

de educação.  

Voltamos a destacar no presente ano letivo a atividade promovida pelo departamento de 

Expressões – Arraial Joanino – a envolver todas as escolas do Agrupamento, todos os alunos e todas 

as associações de pais num evento único.  

 

 

 

Implementação de dinâmicas de formação no âmbito do 
departamento/grupo que respondam às necessidades 
específicas dos currículos.  

Uniformização de documentos que consubstanciem os 
princípios orientadores do agrupamento: logótipo, PAA, 
PAT, grelhas de avaliação… 

Promoção de encontros/seminários no agrupamento, com 
oradores convidados, ou docentes do próprio 
agrupamento. 

Formação do pessoal docente em áreas transversais ao 
currículo de acordo com os projetos de escola: PES, 
empreendedorismo… 

Aplicação de inquéritos específicos de reflexão/avaliação 
do funcionamento de cada departamento com análise e 
apresentação dos resultados obtidos com vista a uma 
melhoria da eficácia e atuação da estrutura. 

Apresentação de 
projetos de 
complemento 
curricular e /ou 
extracurricular. 

Intervenção do 
departamento na 
organização de 
formação “interna”. 

Determinação da sala 
de aula como o centro 
de ação de todo o 
trabalho do 
agrupamento, 
implicando um forte 
investimento em 
vários aspetos tais 
como aquisição de 
material e 
equipamento de 
apoio às 
aprendizagens, 
renovação do espaço 
físico, intervenção nos 
espaços de apoio e 
complemento à sala 
de aula, formação do 
pessoal não docente 
…. 

cultura, imprescindível ao 
desenrolar da aula. 
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6.1. Alunos 

 

 

As metas traçadas neste parâmetro e no âmbito do Projeto Educativo têm a sua consecução 

quer no Plano Anual de Atividades quer no Programa das Jornadas João da Silva Correia. No presente 

ano, realizaram-se eleições para a Associação de Estudantes, para o Orçamento Participativo de Escola, 

Orçamento Participativo Municipal, Assembleia Municipal Jovem, Parlamento dos Jovens e para o 

Conselho Geral. Com uma média de participação em todas os atos eleitorais de 44%, foi na eleição da 

Associação de Estudantes da ESJSC que atingiu o valor mais elevado com 71,3% de participantes. Tem-

se notado um crescente número de listas e propostas para os restantes projetos. Continua o 

Agrupamento a apostar em projetos que se centram em proporcionar ao aluno as ferramentas 

necessárias para criar a consciência cívica e que os resultados devem refletir aprendizagens 

significativas, para desenvolver a prática de valores, de convivência cívica, de diálogo e de respeito 

pelo outro e pela diferença, em suma, para implicar o aluno no seu crescimento enquanto pessoa e 

cidadão do mundo. É disso exemplo a participação da escola no Parlamento dos Jovens, quer a nível 

do 3º ciclo quer a nível do ensino secundário, Assembleia Municipal Jovem, e iniciativas da Amnistia 

Internacional. 

Registe-se, ainda, a contínua participação discente em atividades promovidas pelo 

Agrupamento em complemento às atividades letivas e / ou extracurriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas definidas 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

Proporcionar aos alunos uma 
formação/ação por ano 
letivo. 

Metade dos alunos envolve-
se em atividades 
extracurriculares 
/complementares. 

75% dos alunos participa nos 
atos eleitorais 

>1 

 

 

89% 

 

 

59% 

>1 

 

 

90% 

 

 

45% 

>1 

 

 

90% 

 

 

40% 

>1 

 

 

90% 

 

 

44% 

Atingido 

 

 

Atingido 

 

 

Não atingido 
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6.2. Encarregados de educação 

O envolvimento dos pais e encarregados de educação é significativo, sendo as associações de pais 

muito presentes nas dinâmicas de escola. As metas definidas e os valores apresentados não traduzem 

a intervenção dos pais e encarregados de educação na comunicação sistemática e regular com os 

titulares/diretores de turma, em reuniões mensais/semanais de atendimento personalizado. 

 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Promoção das Jornadas João da Silva Correia com vista ao 
desenvolvimento académico e pessoal do aluno.  

Implicação do aluno no seu crescimento enquanto pessoa e 
cidadão do mundo: ações de voluntariado, dinamização de 
clubes, intervenção nas Jornadas com apresentação de 
projetos, adesão a concursos, ao desporto escolar… 

Promoção de visitas de estudo em Portugal e no 
estrangeiro. 

Intervenção na vida da escola, promovendo-se reuniões 
com os discentes representantes/delegados de turma, 
integrando-os na autoavaliação de escola. 

Esclarecimento às turmas no âmbito da disciplina Educação 
para a Cidadania sobre o funcionamento e competências 
dos diferentes órgãos de gestão e pedagógicos do 
agrupamento. 

Publicação regular de informação/novidades nos placards 
digitais e página da escola. 

Envolvimento dos titulares/diretores de turma no incentivo 
à adesão de projetos. 

Valorização dos projetos de melhoria apresentados pelos 
alunos em concursos. 

Participação dos jovens em projetos de intervenção com 
atribuição de prémios. 

Enquadramento das 
EB1/JI nas Jornadas. 

Aumento do número 
de clubes. 

Definição em 
Conselho Pedagógico, 
do aluno como o ator 
do maior número de 
atividades propostas 
no PAA. 

 

Enquadramento do 
Orçamento 
Participativo de Escola 
como um projeto 
participativo dos 
alunos na vida escolar 

 

Enquadrar os discentes para uma 
participação ativa nos diferentes 
órgãos da escola. 
 
Destacar docentes para 
acompanhamento dos alunos 
eleitos para os órgãos do 
agrupamento. 
 
Aumentar o número de projetos no 
âmbito do Programa Erasmus + 
 
 

Metas definidas 
Valor atingido % Grau de 

concretização 2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

EE comparece às 
reuniões programadas: 

1º ciclo - 95%  

2º ciclo - 90%  

3º ciclo - 80%  

Secundário - 70%   

Profissional - 70% 

  

 

 

1º ciclo - 96,4   

2º ciclo - 96,4  

3º ciclo - 76 e 85  

Secundário - 74   

Profissional – 78,7  

 

1º ciclo - 69,2 

2º ciclo - 99,4 

 

1º ciclo - 98   

2º ciclo - 93  

3º ciclo - 78 

Secundário - 72  

Profissional – 62  

 

 

1º ciclo ----- 

 

1º ciclo - 98   

2º ciclo - 93  

3º ciclo - 78 

Secundário - 72  

Profissional – 60  

 

 

1º ciclo - 100 

 

1º ciclo – 96,4   

2º ciclo – 96,4  

3º ciclo – 76 /85 

Secundário - 74  

Profissional – 78,7  

 

 

1º ciclo – 96,2 
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7. Envolver parceiros nas dinâmicas do agrupamento  

Envolver os parceiros nas dinâmicas do Agrupamento permanece um ponto forte do Projeto 

Educativo. Já é longa a tradição das escolas do Agrupamento trabalharem com diversos parceiros, 

existindo algumas atividades que se tornaram uma marca na comunidade sanjoanense: rotundas de 

natal, feira das profissões, desporto adaptado, desfile de Carnaval, marchas populares… 

Realizou-se, ao longo destes anos, de forma continuada e sistemática, um trabalho de parceria 

entre a Escola e a Autarquia, a Segurança Social, a CPCJ, a Escola Segura e o Centro de Saúde com vista 

à integração e acompanhamento de alunos. Salienta-se a continuidade do protocolo assinado com os 

EE comparece à escola 
quando convocado: 

100% 

3º ciclo - 83 e 83  

Secundário – 100 

Profissional – 79,4 

2º ciclo - 98 

3º ciclo - 85 

Secundário – 97 

Profissional – 76 

2º ciclo - 98 

3º ciclo - 85 

Secundário – 97 

Profissional – 76 

2º ciclo – 99,4 

3º ciclo – 83 /85 

Secundário – 100 

Profissional – 52,3 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Participação dos Encarregados de Educação nos projetos do 
agrupamento: Carnaval, Rotundas, Jornadas, Marchas, 
Festas de escola, atividades culturais e desportivas 
promovidas pela escola… 

Informação/formação: “Filhos Hoje/Pais Amanhã”, 
“Socorro! Tenho um filho adolescente”, “Dois dedos de 
conversa com…”, Orientação vocacional. 

Informações clarificadoras aos Encarregados de Educação 
sobre o projeto educativo do agrupamento, o regulamento 
interno, avaliação, exames. 

Disponibilização de meios facilitadores da comunicação 
escola-família: página da Escola, SMS; moodle, inovar EE, 
quiosque, secretaria virtual... 

Publicação da agenda cultural e newsletter como veículo de 
comunicação com os encarregados de educação sobre as 
atividades realizadas no âmbito do PAA. 

Articulação/reuniões dos órgãos de gestão com associações 
de pais. 

Recurso a elementos da associação de pais na resolução de 
situações diversas de apoio a famílias. 

Envolvimento dos Encarregados de Educação no processo 
de melhoria do agrupamento através da autoavaliação. 

Apoio a ações de formação promovidas pelas Associações 
de Pais 

Realização de eventos comuns a todas as escolas em co-
dinamização com os Encarregados de Educação: Arraial 
Joanino 

Incentivo às 
Associações de Pais e 
Encarregados de 
Educação para 
integrarem atividades 
a inscrever no PAA. 

Intervenção, em 
circunstâncias 
particulares, de 
encarregados de na 
dinâmica do conselho 
de turma. 

Incentivo e facilitação 
da atividade “Chá de 
Poesia”, promovida 
pela Associação de 
Pais da Escola 
Secundária em 
parceria com as 
Bibliotecas Escolares, 
com integração das 
diversas Associações 
de Pais. 

 

Promover a formação para Pais 
através das Associações de Pais. 
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Ecos Urbanos que surge no âmbito do Gabinete de Cidadania, Apoio e Orientação dos Alunos, 

encontrando-se previsto na Lei 51/2012, de 5 de setembro - Estatuto do Aluno e Ética Escolar - 

designadamente no número 5 do artigo 28º, que tem por objetivo principal criar uma resposta 

integrada aos alunos, a diferentes níveis, - preventivo, psicológico, social, - nomeadamente atuar na 

motivação e respeito pelas normas de conduta instituídas, quer nas aulas quer em espaço escolar.   

 

Há uma ótima relação de todas as escolas do agrupamento com vários parceiros locais que se 

têm mostrado muito ativos. O Agrupamento é parte integrante das dinâmicas da comunidade 

sanjoanense, sendo necessário, por vezes, fazer opções nas inúmeras atividades que lhe são propostas. 

 

 

Metas definidas 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

Anualmente são 
desenvolvidas 3 atividades 
em interação com parceiros. 

Mensalmente é divulgada 
uma atividade do 
agrupamento, na imprensa 
local. 

Mensalmente são divulgadas 
atividades do agrupamento 
nos blogues/página/jornal. 

>  a 3 
atividades 

 

 

 

88 artigos 
publicados 

>  a 3 
atividades 

 

 

+ de 100 
artigos 
publicados 

>  a 3 
atividades 

 

 

 

+ de 100 
artigos 
publicados 

>  a 3 
atividades 

 

 

+ de 100 
artigos 
publicados 

Totalmente atingido 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Recurso às mais-valias dos diversos parceiros para 
implementação de estágios, formação, workshops, projetos 
(PES, Coménius, Empreendedorismo, Erasmus +…), 
Jornadas... 

Respostas eficazes das escolas do agrupamento às 
solicitações da comunidade educativa. O Agrupamento está 
presente no Carnaval, na Cidade no Jardim, no Tecnet, na 
Semana da Ilustração... 

Integração estruturada do Plano Educativo Municipal no 
Plano Anual de Atividades. 

Realização de aulas em espaços da comunidade: a aula sai 
da sala e vai à cidade.  

Colaboração das instituições locais e do tecido empresarial 
e comercial na orientação vocacional: empreendedorismo, 
Júnior Achievement...  

Alargamento dos canais de comunicação. 

Divulgação de boas práticas e/ou experiências de impacto 
significativo para a melhoria da qualidade do serviço 
educativo prestado pelo agrupamento na imprensa local, 

Fixação de Protocolos 
com as parcerias 
existentes. 
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8. Garantir a reestruturação, funcionalidade e eficácia dos espaços 

escolares, de acordo com as áreas de intervenção prioritárias do Projeto Educativo de 

Agrupamento 

Há uma grande preocupação para que os espaços, os equipamentos e os serviços respondam 

às exigências que são colocadas à educação, que se vê confrontada com o assimilar de técnicas e 

tecnologias cada vez mais desafiadoras para uma escola que deseja acompanhar a evolução da 

comunidade envolvente. 

Atualizar e modernizar os serviços e os equipamentos, manter e modernizar os espaços 

escolares têm sido prioridades igualmente desafiadoras para o órgão de gestão que se vê confrontado 

com escassez de verbas para garantir as respostas adequadas.  

Nos últimos anos, e considerando a pouca verba disponível, temos centrado o investimento 

na dinâmica de sala de aula. Priorizando essa intervenção, centramos na ação educativa todo o 

investimento possível pelo que a intervenção que desejávamos que assegurasse algumas mudanças 

tem sido insipiente ou inexistente. 

Na monitorização que realizamos, continuamos a verificar estarmos aquém do necessário. É 

de facto notório o imprescindível investimento no reforço ou substituição dos equipamentos que 

suportam a sala de aula, tendo neste momento o Agrupamento necessidade de intervenção das 

Associações de Pais para a aquisição básica de material. 

 

 

 

 

no sítio do agrupamento, em blogues, no jornal da escola 
Porta Aberta… 

Publicação mensal da agenda cultural do agrupamento na 
página da escola. 

Publicação trimestral da Newsletter. 

Metas definidas 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

75% dos utentes avalia com 
Bom e Muito Bom os 
equipamentos afetos à sala 
de aula. 

75% dos utentes avalia com 
Bom e Muito Bom os e 
serviços de apoio à sala de 
aula. 

75% dos utentes avalia com 
Bom e Muito Bom  as 
instalações/salas de aula. 

74,8 

 

 

 

76,6 

 

 

77,7 

75,0% 

 

 

 

78,4% 

 

 

76,9% 

75,0% 

 

 

 

78,4% 

 

 

76,9% 

76% 

 

 

 

75% 

 

 

76% 

Atingido 
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9. Aplicar dez porcento do orçamento do agrupamento no reforço de material 

com vista ao desenvolvimento e à valorização dos saberes e aprendizagens  

Visando a qualidade de ensino, procura-se garantir a aquisição de material e equipamentos 

que sejam uma mais-valia para a melhoria do processo ensino/aprendizagem. São prioridade, como já 

salientamos, o apetrechamento das salas de aula e dos diferentes grupos disciplinares para que seja 

facilitada a tarefa docente na diferenciação de percursos, e o assegurar dos meios indispensáveis à 

concretização das ações definidas no PAA que visam a promoção de atitudes e valores, cidadania e 

participação na comunidade educativa. 

Do Orçamento de Estado do Agrupamento e do Orçamento Privativo, os gastos com o “bloco 

C” - água, eletricidade, gás - são superiores a 34% pelo que os restantes 61% são distribuídos pelas 

restantes rubricas. Ora a conservação e aquisição de bens têm sido uma necessidade e a assistência 

técnica uma obrigação, logo, o investimento em material de cultura para apetrechamento dos grupos 

disciplinares tem sofrido sistemáticos cortes significativos. Na medida do possível, o orçamento 

privativo tem suprido as exigências inerentes à substituição de equipamentos e materiais específicos 

às diferentes disciplinas, dado o desgaste natural, aliado à necessidade de renovação devido às 

mudanças de currículo.  

Importa salientar que as verbas reduzidas atribuídas ao agrupamento – aproximadamente 5% 

- aliadas ao facto de cada vez mais se recorrer, em sala de aula, a software e tecnologias diversas de 

apoio às aprendizagens (e que exigem recursos financeiros elevados, quer para a sua aquisição quer 

para a sua manutenção), deixam perspetivar reais dificuldades, quando a escola pretende acompanhar 

a evolução da sociedade. 

 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Definição das áreas de intervenção para o ano letivo. 

Flexibilidade no ajuste das prioridades de acordo com a 
disponibilidade financeira. 

Aplicação de inquéritos/entrevista para aferição do grau de 
consecução das metas definidas. 

Divulgação dos resultados em reunião geral e órgãos 
pedagógicos. 

Reflexão dos resultados e definição de novas áreas de 
intervenção e/ou reformulação de aspetos já 
intervencionados.  

 

Intervenção dos Encarregados de Educação com o corpo 
docente na organização de eventos cujos fundos 
angariados revertem a favor da sala de aula: o Arraial 
Joanino teve como propósito a aquisição de material para a 
prática da Educação Física nas escolas do agrupamento. 

 

Monitorização regular 
da sala de aula: 
asseio, eficácia dos 
equipamentos, 
manutenção.  

 

Reforçar as verbas a atribuir ao 
Agrupamento de modo a fazer face 
às necessárias exigências das 
Escolas. 
 
Requalificar urgentemente a Escola 
Básica e Secundária  
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10. Assumir uma atitude de vanguarda nas novas tecnologias/equipamento de 

apoio às aprendizagens 

A sala de aula tem merecido o destaque no que concerne ao compromisso de dotar este 

espaço de tecnologias adequadas e adaptadas às aprendizagens. Assumir uma atitude de vanguarda 

nas novas tecnologias/equipamento que apoiem a sala de aula e as aprendizagens é parte integrante 

do Projeto Educativo, desenvolvendo-se um conjunto de ações que propiciam este propósito: todas as 

escolas do Agrupamento dispõem de quadros interativos e computadores, os sumários são registados 

on-line desde o pré-escolar, o encarregado de educação acompanha, mediante pedido de palavra 

passe, os sumários, os conteúdos abordados em sala de aula, a marcação de testes, o registo de faltas 

e as faltas comportamentais. 

 

 

 

 

Metas definidas 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

10% do Orçamento do 
Agrupamento é aplicado no 
reforço de material com vista 
ao desenvolvimento e à 
valorização dos saberes e 
aprendizagens. 

0% 0% 4% 5% Não atingido 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Priorização de verbas destinadas ao reforço de material 
interativo e pedagógico de suporte à sala de aula, aos 
laboratórios e à biblioteca, de acordo com as necessidades 
apresentadas pelos departamentos. 

Intervenção dos grupos disciplinares e associações de pais 
na organização de eventos para a angariação de fundos. 

Intervenção em função da autoavaliação de escola. 

Incentivo a 
intervenções de 
diferentes grupos 
(disciplinas, clubes, 
associações de pais…) 
na organização de 
eventos para a 
angariação de fundos. 

 

Incentivo aos diversos 
departamentos para 
concorrer a projetos 
financiados. 

Reforçar as verbas a atribuir ao 
Agrupamento de modo a fazer face 
às necessárias exigências das 
Escolas. 
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Registe-se que a escassez da verba atribuída ao agrupamento não tem permitido investir na 

tão necessária renovação de computadores, o que tem acarretado um enorme prejuízo nas dinâmicas 

de sala de aula. 

 

 

 

Metas definidas 
Valor atingido % 

Grau de concretização 
2015.2016 2016.2017 2017.2018 2018.2019 

100% dos docentes recorre 
ao moodle e ao mail 
institucional. 

75% dos utilizadores 
considera a informação da 
página útil. 

100 

 

98 

100 

 

76 

 

100 

 

80% 

Atingido 

 

Atingido 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Reforço de material interativo e pedagógico de suporte à 
sala de aula.  

Participação em projetos de inovação tecnológica em sala 
de aula: Edulabs 

Recurso à videoconferência: atividades nas Bibliotecas 
escolares, comunicação durante as Jornadas, comunicação 
entre escolas.  

Implementação do programa de SMS. 

Uso generalizado da plataforma Moodle 

Alargado o projeto do Edulabs ao 1º ciclo. 

Alargado o uso do moodle como plataforma pedagógica 
entre o docente e o aluno.  

Reforço de formação creditada ou não creditada, aos 
docentes, na área das TIC. 

Intervenção de acordo com as exigências de “novas” 
tecnologias educativas e das práticas pedagógicas.  

Implementação de procedimentos com vista a eficácia de 
comunicação entre unidades orgânicas do agrupamento: 
Skype. 

Alargado o uso do 
moodle optando-se 
pelo Moodle 3.0. 

 

Investimento em Apps 
do Inovar e Horários. 

 

Intervenção junto das 
autoridades 
competentes para 
melhorar a 
acessibilidade à 
internet. 

 

Integração da rede 
informática da  ESJSC 
e da EBSJM numa 
única.  

Uniformização dos 
Cartões eletrónicos; 

Alteração da Página 
Web. 

Implementação da Plataforma 
EduLink; 
 
Implementação do Office 365 como 
ferramenta colaborativa, gestão 
documental e Web-mail; 
 
Criar salas de e-learning no 
agrupamento de apoio aos alunos, 
utilizando o Office 365. 
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II.AVALIAÇÃO DOS COMPROMISSOS - CLÁUSULA 5ª 
 

1. SERVIR os princípios orientadores do PROJETO EDUCATIVO DO 

AGRUPAMENTO e cumprir e fazer CUMPRIR as disposições do presente CONTRATO 

(respetivamente pontos 1 e 5 desta cláusula).  

 

Sempre foi uma preocupação clara no Agrupamento articular os documentos estruturantes da 

vida da Escola de modo a que os membros da comunidade educativa sintam de forma inequívoca quais 

são os objetivos e as metas que são esperados e que sintam que os diferentes documentos visam um 

mesmo propósito, o sucesso do aluno. 

 

Princípios do Projeto Educativo Objetivos do Contrato de Autonomia 
Metas do Projeto Educativo Metas do Contrato de Autonomia 
Plano Anual de Atividades Plano de Ação Estratégico 

 Projeto Educativo vs. Contrato de Autonomia 

 

Nesta sequência, entende este Agrupamento estar a responder totalmente a estes compromissos, 

reforçando o facto de o Contrato de Autonomia ser uma mais-valia na congregação de um esforço de 

todos os membros desta comunidade para a construção de uma cultura de agrupamento, cada vez 

mais sólida. 

É fundamental, no entanto, que o principal parceiro da Escola, o Ministério da Educação, responda às 

suas solicitações, analisando e discutindo com a Escola a sua nova realidade, atenda aos pedidos que 

surgem e que neste processo de renovação foram explicitados no documento “Aditamento ao 

Contrato”.  

 

 

2. Consolidar e desenvolver práticas, no âmbito do observatório de 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA.  

 

Estratégias/ Atividades 
Sugestões de melhoria/ 

Observações 
Ao longo dos anos 2018-19 

Implementação e monitorização do 

projeto Promoção da Cidadania. 

Identificação do Clima de Sala de Aula 

como foco central do observatório. 

Focalização, no PAA, de atividades que 

respondam a este tema com vista à 

Atribuição a todas as turmas do 

2º e 3º ciclos a disciplina 

Educação para a Cidadania ou 

Cidadania e Desenvolvimento 

Promover formação: docentes, 

não docentes e Encarregados de 

Educação. 

Disponibilização a todos os 

diretores de turma um momento 

comum no horário com a turma. 
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consecução das metas traçadas no eixo do 

PE - Ação Pedagógica. 

Atribuição no plano curricular dos 5º e 

7ºanos da oferta complementar Educação 

para a Cidadania.  

Reflexão regular pelo grupo turma e 

conselho de turma do processo 

desenvolvido, com vista a melhoria de um 

clima propício à aprendizagem.     

Clarificação de regras a aplicar no 

agrupamento por todos os membros da 

comunidade escolar no início do ano 

escolar. 

Formação docente no âmbito da gestão 

de sala de aula. 

Envolvimento sistemático dos alunos na 

reflexão/ação para a melhoria das 

aprendizagens. 

Existência da figura do Tutor/Diretor de 

Turma nos anos de início de ciclo. 

Reforço no 1º ano do 1º ciclo as 

aprendizagens básicas da leitura e do 

cálculo, já que a dispersão e a indisciplina 

surgem do facto dos alunos não 

acompanharem o programa por falta de 

requisitos básicos.  

Envolvimento dos alunos mais 

velhos em projetos de Promoção 

da Cidadania.  

 

 

 

 

 

 

3. Promover, anualmente, as JORNADAS JOÃO DA SILVA CORREIA  

 

As Jornadas João da Silva Correia decorrem, como tem sido hábito, durante o 2º período, tendo 

sido realizadas, simultaneamente na escola secundária e na escola básica e secundária, tendo-se, nos 

dois últimos anos, alargado às escolas EB1/JI.  

Nos dois dias em que decorrem, são envolvidos todos os alunos e a comunidade educativa, em 

atividades diversas que abrangem palestras/seminários, sarau cultural, atividades desportivas, lúdicas 

e culturais, experiências laboratoriais, exposições… envolvendo igualmente os encarregados de 

educação e os parceiros do Agrupamento na dinamização das atividades. 

 



 
 
 

 

Acompanhamento dos Contratos de Autonomia 24 

 

4. Participar de forma integrada no PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL.  

A participação do Agrupamento no Projeto Educativo Municipal abrange todos os níveis de 

ensino, permanecendo inúmeras as atividades desenvolvidas em parceria ao longo de todo o ano 

letivo. Integraram o PAA, em 2018-2019 atividades transversais aos diferentes ciclos e escolas, 

havendo um grande envolvimento de todas as escolas. Estas atividades são reconhecidas como 

promotoras do crescimento consciente dos jovens do Agrupamento. 

 

5. Realizar, anualmente, a AUTOAVALIAÇÃO com divulgação de resultados 

obtidos e das metas alcançadas na página da escola.  

As estruturas pedagógicas do Agrupamento assumem de facto a responsabilidade inerente à 

existência de um Contrato de Autonomia, pelo que há a valorização do “prestar contas” dos resultados 

atingidos, há a valorização da aprendizagem através das metas alcançadas com vista às melhorias a 

implementar, há a particular vontade de envolver a comunidade educativa no processo e nas práticas 

delineadas. 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Identificação no PAA das atividades a desenvolver nas 
Jornadas. 

Distribuição pelos departamentos curriculares da 
organização/dinamização de atividades a implementar num 
turno/tempo dos 2 dias que compõem as Jornadas 

Atribuição ao grupo turma de atividades de cariz 
diversificado de acordo com a faixa etária e curso 
frequentado.  

Organização de um roteiro personalizado por turma para 
uma efetiva e eficaz participação nas Jornadas pelos alunos.  

Avaliação das Jornada e propostas de melhoria/ temas a 
abordar. 

Envolvimento maior 
dos alunos mais 
velhos na 
dinamização/ 
apresentação de 
projetos aos alunos 
mais novos. 

 
Aumentar o envolvimento dos 
alunos nas Jornadas. 
 
Envolver os Jardins de Infância e 1º 
ciclo na dinamização de atividades a 
serem apresentadas. 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Identificação das atividades do PEM que respondam e 
promovem as linhas orientadoras do Projeto Educativo. 

Integração das atividades no Plano Anual de Atividades. 

Balanço semestral do grau de consecução dos 
objetivos/metas propostos. 

Avaliação final das mais-valias do PEM para o Projeto 
Educativo. 

Priorização das áreas de intervenção do ano seguinte. 

Coordenação das atividades por forma a salientar um eixo 
comum às diferentes escolas do Agrupamento. 

Seleção das atividades 
do PEM que mais 
cumprem os objetivos 
do Agrupamento, em 
detrimento de outras, 
dado que o número 
de propostas da 
Autarquia é cada vez 
mais elevado. 

Continuar a seleção das atividades 
do PEM mais em consonância com o 
Projeto Educativo do Agrupamento. 
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Nota-se o cuidado por parte da equipa de autoavaliação em não questionar sempre o mesmo 

universo nem colocar as mesmas questões por se entender que a repetição pode conduzir a uma 

saturação que possa levar a uma eventual falta de rigor na reflexão solicitada. 

 

III. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES E DO ABANDONO 

ESCOLAR 
1. Taxas de transição por ano de escolaridade 

Ano de 
escolaridade 

1º per. 2º per. 3º per. Referencial 

1º ano 98% 96% 100,0% 98% 

2º ano 98% 98% 97,6% 98% 

3º ano 98% 98% 98,4% 98% 

4º ano 99% 99% 100,0% 98% 

5º ano 97% 98% 100,0% 95% 

6º ano 92% 96% 99,1% 95% 

7º ano 87% 90% 98,7% 90% 

8º ano 86% 85% 99,5% 90% 

9º ano 83% 86% 99,4% 90% 

10º ano 97% 96% 97,9% 95% 

11º ano 97% 96% 97,0% 95% 

12º ano 85% 100% 88,6% 95% 

10º prof. 0% 0% 93,5%  95% 

11º prof. 0% 0%  100% 95% 

12º prof. 0% 0%  79,9% 95% 

Estratégias/ Atividades 
Assegurar a sustentabilidade dos resultados escolares 

Sugestões de melhoria/ 
Observações 

Ao longo dos anos 2018-2019 

Definição de áreas de intervenção pelos Órgãos 
Pedagógicos. 

Calendarização de recolha de dados e definição de 
metodologias de trabalho pela equipa de autoavaliação.  

Análise trimestral de resultados em sede de grupo, 
departamento, Conselho Pedagógico e Conselho Geral. 

Identificação dos pontos fortes e pontos fracos.  

Análise dos resultados finais e apresentação dos resultados 
ao corpo docente em reunião geral. 

Divulgação dos resultados à comunidade na página da 
escola. 

Reformulação eventual do PE e das metas traçadas em 
consequência da autoavaliação. 

Definição de estratégias de melhoria/ação. 

Aferição de novas áreas de intervenção e/ou reformulação 
da existentes. 

Constituição de uma 
nova equipa de 
autoavaliação; 

 

 

Incluir representantes dos discentes 
e das Associações de Pais na Equipa 
de Autoavaliação; 
 
Convergir o atual modelo de 
autoavaliação para um modelo 
semelhante ao do EQUAVET; 
 
Formação num sistema de 
qualidade para a realização da 
autoavaliação. 
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Relativamente às taxas de transição, regista-se que o 2º ano e o 12º ano não atingiram, no 

presente ano, a percentagem de transição estabelecida, exigindo no próximo ano letivo uma 

intervenção refletida no seio do conselho de docentes/ turma. No ensino profissional exceção feita do 

11º ano, não se atingiram os objetivos: porém estes referenciais, embora ambiciosos para este tipo de 

ensino, não se encontram longe do proposto. 

Estes dados reiteram a posição do agrupamento para a continuada e sistemática intervenção 

nos primeiros anos do 1º ciclo, anos que o agrupamento considera fundamentais já que são 

estruturantes da aprendizagem dos alunos. A discussão destas medidas conduziu à necessidade de 

haver uma intervenção de despistagem alargada a todos os grupos do pré-escolar, que permanece 

impraticável nos termos previstos pelas equipas de trabalho, já que os grupos constituídos são 

numerosos e comportam todas as idades, 3, 4 e 5 anos, não permitindo aos educadores trabalharem 

de forma mais sistematizada a consciência fonológica e o cálculo nos alunos que fazem a transição 

para o 1º ciclo. 

 

2. Qualidade do sucesso 

Para a avaliação da qualidade do sucesso, há metas contratualizadas que são apresentadas nos 

objetivos operacionais definidos para este contrato de desenvolvimento e que são apresentados logo 

no início deste relatório, páginas 4 e 5. A qualidade do sucesso também se encontra evidenciada em 

todo o documento AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES de 2018-2019 que, de forma 

pormenorizada, apresenta os resultados escolares do agrupamento para todos os níveis de ensino. 

 

Neste relatório, salientamos os seguintes indicadores: 

➢ número de alunos que transitou sem negativas, ou seja, com sucesso pleno; 

➢ número de alunos que transitou com média igual ou superior a Bom ou 4, também nos 

1º, 2º e 3º ciclos ; 

➢ percentagem de alunos que obteve positiva às disciplinas específicas após a realização 

da prova final nacional;  

➢ percentagem de alunos que integra o quadro de mérito e excelência. 

 

2.1. Sucesso pleno –  ensino básico e secundário 

O sucesso pleno dá indicação à escola da percentagem de alunos que transita de ano, sem 

qualquer nível ou classificação negativa, qualquer que seja o nível de ensino.  

A análise é trimestral e é realizada unicamente com os resultados internos e permite destacar 

quais as disciplinas que mais contribuem para o insucesso. 

No seio conselho de turma de avaliação, este dado é igualmente analisado e são solicitadas e 

coligidas as estratégias específicas para que a turma melhore o resultado obtido ao longo dos 

trimestres. 
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Gráfico 1 

 

Gráfico 2 

 

 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

Apenas o 10º ano não atingiu o referencial previsto relativamente ao sucesso pleno 

 

2.2. Níveis ou média ≥  Bom / 4 / 14 

 

Gráfico 5 

 

 

2.4 –  Quadros de mérito e excelência  

O quadro de excelência integrou 240 alunos no presente ano. Em termos percentuais podemos 

referir que se ultrapassou a meta proposta em todos os níveis de ensino excetuando-se no ensino 
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profissional, onde há um investimento a ser feito, assim como no 3º ciclo da escola básica e secundária, 

que é bastante inferior ao 3º ciclo da ESJSC, não se tendo atingido a meta. 

No que concerne ao quadro de mérito, embora haja um maior rigor nos critérios estabelecidos, 

de acordo com o definido em conselho pedagógico, nota-se um aumento no presente ano do número 

de alunos nomeados. Ao se restringirem o leque de ações que levam ao reconhecimento do mérito, 

atribui-se maior relevância e a meta definida fica mais difícil de alcançar embora tenha havido, 

relativamente ao ano anterior um aumento de alunos reconhecidos pelas suas ações meritórias. 

ALUNOS DOS QUADROS DE EXCELÊNCIA E MÉRITO 

Nível de 
escolaridade 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7º 
Ano 

8º 
Ano 

9º 
Ano 

10º 
Ano 

11º 
Ano 

12º 
Ano 

Prof 

Q. 
Excelência 

18.19 51 26 31 17 24 25 17 18 29 2 

17.18 43 34 54 19 19 17 14 14 15  

16.17 46 21 31 10 10 13 10 8 34 4 

Q. Mérito 
18.19 10 0 1 0 1 6 1 3 6 0 
17.18 9 0 0 2 2 5 0 5 0  
16.17 2 0 1 2 3 0 1 1 3 0 

 

 

3. Resultados finais - avaliação interna e externa 

 

 

3.1. Ensino Básico –  3º ciclo –  Avaliação externa 
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No 9º ano, da análise da percentagem de sucesso obtida nos exames de Português e de 

Matemática, no Agrupamento, verifica-se que o Agrupamento alcançou resultados superiores aos 

obtidos a nível nacional tanto a Português como a Matemática. 

3.2. Ensino Secundário  

No presente ano letivo, a percentagem de alunos que obtiveram positiva às disciplinas 

específicas após a realização da prova final nacional foi de 95,4%.  

Os resultados escolares dos exames são de facto uma consequência direta do trabalho 

desenvolvido em sala de aula o que se demonstra pelo sucesso obtido nas às disciplinas específicas.  

Não está alheio a estes bons resultados a mais-valia do acompanhamento e as estruturas  

afetas às disciplinas sujeitas a provas nacionais. 

 

 

 1ª Fase 

Prova 2018 2019 Nacional  

Biologia / Geologia 120 108 107  

Desenho A*   181 138  

Geometria Descritiva   159 135  

Economia A   135 120  

Filosofia 175 89 98  

Física Química A 110 112 100  

Francês*   127 113  

Geografia A 119 122 103  

História A 90 99 104  

História B   126 125  

 
 Exame realizado unicamente com alunos autopropostos 

Port Mat

Escola 78,5 72,7

Nacional 76,8 60,1
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História e Cultura das 
Artes * 62 85 119 

 

Matemática A 119 125 115  

Matemática B *   196 146  

MACS 125 122 110  

Português 112 122 118  

Espanhol *   151 136  

Inglês * 136 152 123  

 

 

 

4. Abandono Escolar 

Verificou -se apenas um caso de abandono escolar no Agrupamento, no Curso Científico de 

Ciências Socioeconómicas, 11º ano, tendo, segundo informações apuradas, a aluna acompanhado um 

familiar para o estrangeiro mas não deixando nenhum registo. 

 

 

 

IV- Notas Finais 
 

O Contrato assinado é um recurso positivo para as dinâmicas de escola, embora todos os 

Órgãos Pedagógicos do Agrupamento continuem a considerá-lo ser muito pouco potenciador de 

autonomia. O Contrato inscreveu-se, indubitavelmente, como um projeto unificador dos processos 

que visam o desenvolvimento do Agrupamento, considerando-o, unanimemente, uma mais-valia para 

a sua afirmação e crescimento, pelo que o considera uma aposta ganha. Este Contrato de facto tem 

promovido práticas reflexivas entre os docentes e outros elementos da comunidade educativa, 

reiterando-se, no entanto, a necessidade de o Ministério da Educação valorizar a capacidade de 

decisão e de organização da instituição que é a Escola, outorgando-lhe simplesmente mais autonomia, 

sabendo a Escola que, com maior autonomia vem maior responsabilidade. 

 


