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1 RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 Pontos fortes e sugestões de melhoria por dimensão da avaliação externa 

A equipa de autoavaliação monitorizou os indicadores da Avaliação Externa e fez o seu registo em grelha para o efeito, não considerando 

necessário colocar a mesma em anexo, mas sim otimizá-la para a apresentação de dados: 

DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

AUTO 
AVALIAÇÃO 

  

DESENVOLVIMENTO 

RAE01 – Organização e 
sustentabilidade da 
autoavaliação 

RAE02 – Planeamento 
estratégico da 
autoavaliação 

CONSISTÊNCIA E 
IMPACTO 

RAE03 – Consistência das 
práticas de autoavaliação 

RAE04 – Impacto das 
práticas de autoavaliação 

Procedimento(s) sistemático(s) de autoavaliação da escola 
Articulação da autoavaliação da escola com os restantes 
processos de avaliação que ocorrem na escola 
Auscultação e participação abrangentes da comunidade educativa 
Adequação da autoavaliação à realidade da escola 
Centralidade do processo de ensino e aprendizagem 
Existência de estratégias de comunicação e de reflexão acerca dos 
resultados da autoavaliação com a comunidade educativa 
Abrangência do processo de recolha de dados  
Rigor do processo de análise dos dados  
Melhoria contínua do processo de autoavaliação  
 
  

Impacto das práticas de 
autoavaliação; 
Monitorização e 
avaliação das ações de 
melhoria 
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DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

LIDERANÇA E 
GESTÃO 

 

VISÃO E ESTRATÉGIA 

RAE05 - Visão estratégica 
orientada para a 
qualidade das 
aprendizagens 

RAE06 – Documentos 
orientadores da escola 

LIDERANÇA 

RAE07 – Mobilização da 
comunidade educativa 

RAE08 – Desenvolvimento 
de projetos, parcerias e 
soluções que promovam a 
qualidade das 
aprendizagens 

Definição clara da visão que sustenta a ação da escola com vista à 
consecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória  
Visão partilhada pelos diferentes atores educativos e 
mobilizadora da sua ação 
Relevância das opções curriculares constantes dos documentos da 
escola para o desenvolvimento de todas as áreas de competências 
consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 
Orientação da ação para o cumprimento das metas e objetivos 
educacionais  
Motivação das pessoas, desenvolvimento profissional e gestão de 
conflitos  
Incentivo à participação na escola dos diferentes atores 
educativos  
Valorização dos diferentes níveis de liderança, nomeadamente as 
lideranças intermédias  
Incentivo ao desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras  
Parcerias com outras instituições e agentes da comunidade que 
mobilizem recursos e promovam, assim, a qualidade das 
aprendizagens  

Atualização dos 
documentos 
estruturantes da escola; 
Avaliação da eficácia dos 
projetos, parcerias e 
soluções 

  

Gestão 

RAE09 – Práticas de 
gestão e organização das 

Existência de critérios pedagógicos na constituição e gestão das 
turmas  
Flexibilidade na gestão do trabalho com as turmas  
Promoção de um ambiente escolar desafiador da aprendizagem  

Envolvimento dos alunos 
na vida da escola; 
Processos de 
acompanhamento das 
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DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

crianças e dos alunos 

RAE10 – Ambiente escolar 

RAE11 – Organização, 
afetação e formação dos 
recursos humanos 

RAE12 – Organização e 
afetação dos recursos 
materiais 

RAE13 – Comunicação 
interna e externa 

Promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e ecológico  
Promoção de um ambiente escolar socialmente acolhedor, 
inclusivo e cordial 
Distribuição e gestão dos recursos humanos de acordo com as 
necessidades dos  alunos  
Gestão dos recursos que valorize as pessoas, o seu 
desenvolvimento profissional e bem-estar  
Gestão dos recursos humanos que impulsione a autonomia e a 
diversidade organizativa  
Opções tomadas com impactos positivos na qualidade das 
aprendizagens  
Opções tomadas tendo em conta as necessidades e expectativas 
de todos os alunos  
Opções monitorizadas e ajustadas quando necessário 
Rigor no reporte de dados às entidades competentes  
Adequação da informação ao público-alvo  
Acesso à informação da escola pela comunidade educativa  
 
 
 
 
 
 
 
 

turmas; 
Práticas de formação 
contínua do pessoal 
docente e não docente, 
por iniciativa própria, 
adequadas às 
necessidades 
identificadas e às suas 
prioridades educativas; 
Comunicação interna e 
externa 
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DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO 
EDUCATIVO 

 

  

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E BEM-ESTAR 
DAS CRIANÇAS E DOS 
ALUNOS 

RAE14 – Desenvolvimento 
pessoal e emocional das 
crianças e dos alunos 

RAE15 – Apoio ao bem-
estar das crianças e alunos 

OFERTA EDUCATIVA E 
GESTÃO CURRICULAR 

RAE16 – Oferta educativa 

RAE17 – Inovação 
curricular e pedagógica 

RAE18 – Articulação 
curricular 

 

Promoção da autonomia e responsabilidade individual  
Promoção da participação e envolvimento na comunidade  
Promoção da assiduidade e pontualidade 
Respostas educativas adaptadas às necessidades de formação dos 
alunos com vista ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória  
Adequação da oferta educativa aos interesses dos alunos e às 
necessidades de formação da comunidade envolvente  
Práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem 
para uma educação inclusiva  
Integração curricular de atividades culturais, científicas, artísticas 
e desportivas 
Iniciativas de inovação curricular  
Iniciativas de inovação pedagógica  
Definição de medidas de suporte à aprendizagens e à inclusão que 
promovam a igualdade de oportunidades de acesso ao currículo 
Articulação curricular vertical e horizontal a nível da planificação e 
desenvolvimento curricular  
Projetos transversais no âmbito da estratégia de educação para a 
cidadania  
 

Atividades de apoio ao 
bem-estar pessoal e 
social; 
Medidas de prevenção e 
proteção de 
comportamentos de 
risco; 
Reconhecimento e 
respeito pela 
diversidade; 
Medidas de orientação 
escolar e profissional; 
Processos de 
acompanhamento das 
turmas; 
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DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

 ENSINO/ APRENDIZAGEM 
/ AVALIAÇÃO 

RAE19 – Estratégias de 
ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso 

RAE20 – Promoção da 
equidade e inclusão de 
todas as crianças e de 
todos os alunos 

RAE21 – Avaliação para e 
das aprendizagens 

RAE22 – Recursos 
educativos 

RAE23 – Envolvimento das 
famílias na vida escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com vista à 
melhoria das aprendizagens, incluindo o desenvolvimento do 
espírito crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipa.  
Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a atividades 
experimentais  
Estratégia para a manutenção de ambientes de sala de aula 
propícios à aprendizagem 
Medidas universais, seletivas e adicionais de inclusão dos alunos  
Ações para a melhoria dos resultados dos alunos em grupos de 
risco, como os oriundos de contextos socioeconómicos 
desfavorecidos  
Diversidade de práticas e instrumentos de avaliação nas 
diferentes modalidades  
Aferição de critérios e instrumentos de avaliação  
Qualidade e regularidade da informação devolvida aos alunos e às 
famílias  
Utilização primordial da avaliação com finalidade formativa 
Adequação dos recursos educativos às características dos alunos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práticas de promoção da 
excelência escolar; 
Medidas de prevenção da 
não conclusão de módulos, 
do abandono e da 
desistência; 
Utilização de recursos 
educativos diversificados 
(Biblioteca Escolar); 
Rentabilização do Núcleo 
dos apoios educativos e do 
centro de apoio à 
aprendizagem; 
Diversificação de formas de 
participação das famílias na 
escola; 
Eficácia das medidas 
adotadas pela escola para 
envolver os pais e EE no 
acompanhamento do 
percurso escolar dos seus 
educandos; 
Participação dos pais na 
equipa multidisciplinar de 
apoio à educação inclusiva; 
Processos de 
acompanhamento das 
turmas 



 

8 

 

DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

 

PLANIFICAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS 
PRÁTICAS EDUCATIVA E 
LETIVA 

RAE24 – Mecanismos de 
autorregulação 

RAE25 – Mecanismos de 
regulação por pares e 
trabalho colaborativo 

RAE26 – Mecanismos de 
regulação pelas lideranças 

 

 

Consistência das práticas de autorregulação no desenvolvimento 
do currículo  
Contribuição da autorregulação para a melhoria da prática letiva 
Consistência das práticas de regulação por pares  
Formas de colaboração sistemática nos diferentes níveis da 
planificação e desenvolvimento da atividade letiva  
Partilha de práticas científico-pedagógicas relevantes  
Reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino e 
aprendizagem aplicadas  
Contribuição da regulação por pares para a melhoria da prática 
letiva  
Consistência das práticas de regulação pelas lideranças 
Contribuição da regulação pelas lideranças para a melhoria da 
prática letiva  
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DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

RESULTADOS  

 

Resultados académicos 

RAE29 – Resultados do 
ensino secundário 
profissional 

RAE33 – Resultados para a 
equidade, inclusão e 
excelência 

Percentagem dos alunos da escola que conclui o ensino 
secundário profissional até três anos após ingressar na oferta, 
entre os que vieram diretamente do 3.º ciclo  
Resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos 
desfavorecidos, de origem imigrante e de grupos culturalmente 
diferenciados  
Resultados dos alunos com relatório técnico-pedagógico, 
programa educativo individual e/ou com plano individual de 
transição 
Assimetrias internas de resultados  
 

Consolidar os resultados 
escolares; 
Rever as metas; 
Envolvimento dos alunos 
e das famílias; 
Processos de 
acompanhamento das 
turmas; 
Avaliação Sumativa 
Extraordinária; 
Núcleo dos apoios 
educativos 

 

Resultados sociais 

RAE34 - Participação na 
vida da escola e assunção 
de responsabilidades 

RAE35 - Cumprimento das 
regras e disciplina 

RAE36 – Solidariedade e 
cidadania 

RAE37 - Impacto da 
escolaridade no percurso 
dos alunos 

Participação dos alunos nas iniciativas da escola para a formação 
pessoal e cidadania 
Participação dos alunos em diferentes estruturas e órgãos da 
escola  
Percentagem de alunos retidos por faltas  
Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas medidas 
disciplinares sancionatórias  
Normas e código de conduta  
Formas de tratamento dos incidentes disciplinares  
Trabalho voluntário  
Ações de solidariedade  
Ações de apoio à inclusão  
Ações de participação democrática  

Consolidar os resultados 
sociais; 
Atividades desenvolvidas 
na escola da iniciativa 
dos alunos; 
Envolvimento dos alunos 
e das famílias; 
Processos de 
acompanhamento das 
turmas 
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DOMÍNIOS 
REFERENTES DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
RESULTADOS APURADOS 

Sugestão de Melhoria 

Inserção académica dos alunos 
Inserção profissional dos alunos  
Inserção dos alunos com plano individual de transição na vida 
pós-escolar  

 

Reconhecimento da 
comunidade 

RAE38 - Grau de 
satisfação da comunidade 
educativa 

RAE39 - Formas de 
valorização dos sucessos 
dos alunos 

RAE40 - Contributo da 
escola para o 
desenvolvimento da 
comunidade envolvente 

Perceção dos alunos acerca da escola  
Perceção dos encarregados de educação acerca da escola 
Perceção de outras entidades da comunidade têm da escola 
Reconhecimento por parte da sociedade local e nacional  
Envolvimento da escola em iniciativas locais  
Disponibilização dos espaços e equipamentos da escola para 
atividades da comunidade  
 

Iniciativas 
destinadas a valorizar os 
resultados académicos 
Iniciativas destinadas a 
valorizar os resultados 
sociais 
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 Autoavaliação 

 

No que diz respeito ao domínio Autoavaliação, nesta fase de alteração da linha conceitual de 

trabalho, considera-se que o processo aqui em questão está em pleno desenvolvimento, sendo 

um processo organizado e sustentável. De facto, a autoavaliação da escola adotou novos 

procedimentos mais sistemáticos ao aliar a CAF, o quadro de referência da IGEC e o 

EQAVET. Para além disso, aliou os seus trabalhos com aqueles já desenvolvidos quer em 

sede de departamento quer os da equipa de Diretores de Turma quer os de outras equipas 

como a dos Apoios Educativos e a Equipa Multidisciplinar de Educação Inclusiva, traduzindo 

o desejo de articulação entre os vários intervenientes no processo de melhoria da escola. Teve 

também em consideração que é necessário auscultar e envolver toda a comunidade educativa 

através de questionários de satisfação e de “focus group”. 

 

Outro ponto forte está no planeamento estratégico da autoavaliação da escola. Com efeito, a 

nova linha de trabalho foi adequada à realidade da escola, teve no seu centro de preocupação a 

questão do ensino-aprendizagem e previu uma rede de comunicação para que os resultados 

fossem partilhados e fomentassem a reflexão por parte de todos os agentes educativos e dos 

principais interessados – os alunos juntamente com os seus pais e encarregados de educação. 

 

Acerca da consistência e do seu impacto, a autoavaliação terá de verificar determinados 

passos na futura fase de trabalho da equipa. Nesta fase do trabalho, pode-se frisar que a 

recolha de dados é um processo abrangente e a análise dos dados recolhidos é rigorosa. 

 

Em termos de pontos fortes, a equipa de autoavaliação considera que existem no campo de 

análise do Desenvolvimento, sendo demasiado cedo para aferir se o campo Consistência e 

Impacto revela eficácia e eficiência. No entanto, como um dos campos de análise 

(Desenvolvimento) apresenta pontos fortes e o outro campo de análise (Consistência e 

Impacto) também tem dados positivos na consistência das práticas, é atribuída a menção de 

SUFICIENTE no domínio da autoavaliação. 
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 Domínio da Liderança e Gestão 

 

O domínio da Liderança e Gestão é também uma mais-valia para a escola. No campo de 

análise Visão e estratégia, verifica-se que é dilatada na instituição e junto dos seus membros 

uma orientação para que o resultado de qualquer trabalho seja visível na qualidade das 

aprendizagens dos alunos. A ação da escola alicerça-se numa linha ideológica e filosófica que 

tem por pilar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, e essa linha é 

partilhada por todos os agentes educativos que cuidam do percurso escolar dos alunos. 

 

A equipa de autoavaliação sugere que, com todas as alterações guiadas pelo Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória, os Decretos-Lei n.º 54 e 55, de 6 de julho de 2018, e 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, sejam atualizados os documentos 

estruturantes da escola a fim de estarem em sintonia com a uma nova realidade e possam 

receber os contributos de todas as opções que foram feitas pelos docentes no sentido de 

alcançarem as metas previstas, enriquecendo os documentos de base com todos os anexos 

criados neste ano letivo. 

 

O campo de análise Liderança permite averiguar duas vertentes: a mobilização da 

comunidade educativa e o desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções que promovam a 

qualidade das aprendizagens. A primeira vertente apresenta pontos fortes relacionados com a 

orientação da ação dos vários agentes educativos para que sejam alcançados os objetivos do 

Projeto Educativo. Todos são motivados para e convidados a participarem na escola através 

de reuniões de equipa e da sua representação em Conselho Pedagógico. As lideranças 

intermédias são valorizadas e escutadas. Relativamente aos alunos e ao pessoal não docente, o 

Diretor estabelece contactos frequentes com os seus representantes a fim de incentivar a sua 

participação na vida da escola.  

 

Na segunda vertente do campo de análise Liderança, a equipa de autoavaliação verifica que 

são incentivados os projetos e a inovação, tal como as parcerias para que todos os alunos 

possam realizar aprendizagens com qualidade.  
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Em termos de sugestões de melhoria, elevar-se a necessidade pertinente, segundo a equipa de 

autoavaliação, uma revisão dos procedimentos de avaliação dos projetos, soluções inovadoras 

e parcerias.  

 

No campo de análise da Gestão, apresenta-se, a seguir, a lista dos pontos fortes e as sugestões 

de melhoria de cada referente: 

 

 Pontos fortes das Práticas de gestão e organização dos alunos: 

- Critérios pedagógicos na constituição das turmas 

- Flexibilidade na gestão do trabalho com as turmas 

Sugestão de melhoria – procedimentos de aplicação de medidas corretivas e disciplinares aos 

alunos e envolvimento dos mesmos na vida da escola. 

 

 Pontos fortes do Ambiente escolar: 

- ambiente escolar promotor da aprendizagem 

- promoção da segurança, da saúde e do ambiente 

- promoção da inclusão 

Sugestão de melhoria – processos de acompanhamento das turmas. 

 

 Pontos fortes da Organização, afetação e formação dos recursos humanos: 

- distribuição de serviço de acordo com as necessidades dos alunos 

- valorização da autonomia e da rotatividade 

- ações de formação divulgadas pelas escola 

Sugestão de melhoria – Plano de capacitação / formação. 

 

 Pontos fortes da Organização e afetação dos recursos materiais: 

- impacto positivo na qualidade das aprendizagens 

- resposta às necessidades e expetativas dos alunos 

- procedimentos de  monitorização e revisão  
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 Pontos fortes da Comunicação interna e externa: 

- rigor na exportação de dados 

- adequação da informação ao público 

- acesso à informação 

Sugestão de melhoria – Diversidade e eficácia dos circuitos de comunicação interna e 

externa 

 

Perante o leque de pontos fortes e de práticas generalizadas que permitem o alcance de 

resultados positivos, atribui-se a menção de BOM ao Domínio Liderança e Gestão. 

 

 Domínio da Prestação do Serviço Educativo 

 

Quanto ao Domínio Prestação do serviço educativo, a equipa de autoavaliação, de pelo 

número de itens observados, mantém o mesmo molde de apresentação de dados que o adotado 

no ponto anterior. Para cada campo de análise, assinala os pontos fortes e as sugestões de 

melhoria. 

 

 Pontos fortes do Desenvolvimento pessoal e bem-estar dos alunos: 

- promoção da autonomia, participação, responsabilidade e valores 

- promoção da participação na vida da comunidade 

- promoção da assiduidade e pontualidade 

Sugestão de melhoria – Atividades de apoio ao bem-estar pessoal e social; medidas de 

prevenção e proteção de comportamentos de risco; reconhecimento e respeito pela 

diversidade; medidas de orientação escolar e profissional; processos de acompanhamento das 

turmas. 

 

 Pontos fortes da Oferta educativa e gestão curricular: 

- respostas educativas às necessidades de formação dos alunos com vista ao desenvolvimento 

do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

- adequação da oferta educativa aos interesses dos alunos e às necessidades de formação da 

comunidade envolvente 
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- práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem para uma educação 

inclusiva 

- integração curricular de atividades culturais, científicas, artísticas e desportivas 

- inovação curricular 

- inovação pedagógica 

- medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que promovam a igualdade de 

oportunidades de acesso ao currículo 

- articulação vertical e horizontal  

- projetos transversais de educação para a Cidadania 

 

 Pontos fortes do Ensino / Aprendizagem / Avaliação: 

- estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com vista à melhoria das aprendizagens, 

incluindo o desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de problemas e o trabalho em 

equipa 

- recurso à metodologia de projetos e atividades experimentais 

- criação de ambiente propícios à aprendizagem 

- medidas de inclusão dos alunos (educação inclusiva) 

- diversidade de práticas e instrumentos de avaliação 

- revisão dos critérios e instrumentos de avaliação 

- “feedback” aos alunos e às famílias acerca dos resultados  

- utilização de recursos educativos diversificados (novas tecnologias), 

- adequação dos recursos às características dos alunos 

- apoios educativos 

Sugestões de melhoria – processos de acompanhamento das turmas; valorização da 

excelência escolar e social; prevenção da não conclusão e do abandono; utilização de recursos 

educativos diversificados (Biblioteca Escolar); rentabilização do Núcleo dos apoios 

educativos e do centro de apoio à aprendizagem; diversificação de formas de participação das 

famílias na escola; eficácia das medidas adotadas pela escola para envolver os pais e EE no 

acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos; participação dos pais na equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 
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 Pontos fortes da planificação e acompanhamento das práticas educativas e 

letivas: 

- Mecanismos de autorregulação no desenvolvimento do currículo 

- práticas de regulação entre pares 

- colaboração entre pares na planificação e desenvolvimento da atividade letiva 

- partilha de práticas 

- reflexão sobre a prática 

- supervisão pedagógica 

 

Pelo facto de se notar um rol de pontos fortes rico com bons resultados para a prestação do 

serviço educativo, e por estarem essas práticas generalizadas, atribui-se a menção de BOM ao 

domínio aqui em questão 

 

 Domínio dos Resultados 

 

1.1.2.1.Resultados académicos 

 

Relativamente aos resultados escolares, a equipa de autoavaliação tratou os dados decorrentes 

das reuniões de avaliação do primeiro período do ano letivo de 2019/2020.  

A equipa centrou a análise em dois itens: o primeiro remete para os resultados académicos 

obtidos pelos alunos (% de alunos com positiva a todos os módulos e % de alunos com 12 ou 

mais valores nos módulos), o segundo item observa o número de módulos realizados com 

nota positiva e o número de módulos realizados com 12 ou mais valores. 

Essa metodologia deriva das metas estabelecidas no Projeto Educativo da escola: 

 

Objetivos Estratégicos Metas 
Indicador de 

avaliação 

Meio de 

verificação 

 Promover a melhoria dos 

resultados escolares 

95% dos alunos 

concluem os módulos  

 

- (nº de módulos 

realizados) / nº de 

módulos avaliados) x 

100 

Registo da escola 

sobre as 

classificações 

finais de cada 

módulo obtidas 

pelos alunos do 

Ensino 

Profissional. 

45% dos alunos 

concluem os módulos 

com classificações 

superiores a 12 valores. 

 

- (Nº de módulos 

realizados com 

classificação superior a 

12 valores) / (nº total 

de módulos avaliados) 

x 100 
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 Desenvolver dinâmicas de 

autonomia e responsabilidade 

nos alunos 

80% dos alunos 

apresentam 

classificações iguais ou 

superiores a 12 valores 

nos parâmetros: 

Responsabilidade e 

Participação 

 

- (Nº de módulos 

realizados com 

classificação igual ou 

superior a 12 valores 

no subcritério: 

responsabilidade e 

atitudes) / (nº total de 

módulos avaliados) x 

100 

Registo da escola 

sobre as 

classificações 

finais de cada 

módulo obtidas 

pelos alunos do 

Ensino 

Profissional. 

 

 

A – SUCESSO ESCOLAR 

 

Turmas % de sucesso % de insucesso 

Módulos 

realizados com 10 

ou mais valores 

TOTAL POR 

ANO DE 

FORMAÇÃO (%) 

TVV18 100 0 76 

98 
TGE18 96 4 38 

TPA18A 100 0 113 

TPA18B 97 3 92 

TGE17 97 3 63 

97 
TPA17A 99 1 68 

TPA17B 99 1 79 

TPA17C 92 8 27 

TPA19A 98 2 88 

98 
TPA19B 100 0 27 

TGE19 100 0 24 

TPA19C 98 2 98 

TOTAL DO CICLO - 98% 
SUCESSO 

ESCOLAR 

(1) Não contabilizar os alunos transferidos 

(2) Contabilizar apenas os alunos para progressão/aprovação a todas as disciplinas  

Quando se trabalham os dados, a equipa de autoavaliação tece a seguinte proposta de melhoria: os alunos 

transferidos são excluídos das contas, os alunos que não frequentam todos as disciplinas também são excluídos 

das contas; os módulos NR só podem ser contabilizados se forem por aproveitamento, logo nas pautas modulares 

deve existir outra sigla para indicar módulos não realizados por faltas (NRF).  
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No que diz respeito à primeira meta da Projeto Educativo, apesar de alcançada no geral, 

destaca-se a turma TPA 17C que ficou aquém do desejado. 

 

N.º total de alunos 

inscritos (1) 

N.º total de módulos 

avaliados 

N. total de módulos 

realizados 
% de sucesso 

187 809 793 98 

(1) Não contabilizar os transferidos 

 

A equipa de autoavaliação observou o histórico de módulos realizados com positiva e 

constata que há uma melhoria gradual desde o último ano letivo em que a meta foi alcançada:  

Anos letivos 1ª Meta 
Média dos últimos 

anos 

Resultados do 1.º 

período 19/20 

2013/2014 95%  

 

92% 

98% dos módulos 

concluídos 

 

SUCESSO 

ESCOLAR: 

Meta alcançada 

2014/2015 89,28% 

2015/2016 88,57% 

2016/2017 91,36% 

2017/2018 93,51% 

2018/2019 95%  

 

 

B – QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Após a questão do sucesso escolar, aqui equiparada a obtenção de nota positiva a todos os 

módulos lecionados / concluídos, a equipa de autoavaliação tratou da qualidade do ensino-

aprendizagem, entendida como sendo a obtenção de notas iguais ou superiores a 12 valores 

nos módulos lecionados / concluídos. 

 

Turmas 
% Módulos realizados com 12 ou mais 

valores 

TOTAL POR ANO DE 

FORMAÇÃO (%) 

TVV18 84 

74 

TGE18 60 

TPA18A 85 

TPA18B 60 
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TGE17 92 

79 

TPA17A 71 

TPA17B 76 

TPA17C 77 

TPA19A 79 

79 

TPA19B 82 

TGE19 96 

TPA19C 75 

TOTAL DO CICLO - 79% 
QUALIDADE DO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

No que diz respeito à segunda meta da Projeto Educativo – 79% dos módulos foram 

concluídos com classificações superiores a 12 valores - foi alcançada. 

N.º total de alunos 

inscritos (1) 

N.º total de módulos 

avaliados 

N. total de módulos 

realizados com 12 ou 

mais valores 

% de sucesso 

187 809 644 79 

 

Foi, igualmente, tido em conta o histórico da escola acerca dos módulos realizados com 12 ou 

mais valores e verifica-se uma notória melhoria. No entanto, são realizadas distinções entre 

resultados, uma vez que o histórico resulta do balanço anual e não de um período em que o 

número de módulos avaliados não foi representativo. 

 

Anos letivos 2ª Meta Média dos 

últimos anos 

Resultados do 

1.ºperíodo 19/20 

2013/2014 48% 

 

53% 

 

79% dos módulos 

concluídos com 12 ou 

mais valores 

 

QUALIDADE DO 

ENSINO-

APRENDIZAGEM:  

Meta alcançada  

2014/2015 50% 

2015/2016 51,65% 

2016/2017 57,87% 

2017/2018 59,2% 

2018/2019 52%  
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Em termos de sugestões de melhoria, a equipa de autoavaliação apresenta a seguinte proposta: 

em primeiro lugar, que sejam clarificados os indicadores que se querem trabalhar de forma 

transversal na escola e em segundo lugar que se altere a meta 2 para 14 valores, por se 

considerar que o 14 é o valor que já demonstra uma qualidade superior de aprendizagens. 

   

1.1.2.2.Resultados Sociais 

 

No ponto que remete para os comportamentos, as atitudes e os valores dos discentes da 

escola, a equipa de autoavaliação observou três aspetos: 

- a assiduidade que pode comprometer os resultados escolares e sociais e que pode, 

igualmente, ter repercussões na conclusão de percursos diretos; 

- o comportamento observável na avaliação atribuída aos valores, no 1.º ano de formação, e às 

atitudes e valores, nos 2.º e 3.º anos de formação; 

- a indisciplina que pode comprometer os resultados quer escolares quer sociais. 

 

A - ASSIDUIDADE 

 

A equipa de autoavaliação, para aferir a questão da assiduidade dos alunos da nossa escola, 

optou por solicitar dados aos diretores de turma, a fim de perceber se havia casos de 

interrupção precoce do percurso escolar, o que inviabiliza o sucesso escolar e social, 

culminando, frequentemente para o colapso de um percurso direto. Os dados a seguir 

apresentados são os do 1.º período de 2019/2020. 

  

Ano letivo 

N.º total de 

alunos 

inscritos 

(1) 

N.º total de 

alunos 

Retidos por 

Faltas / 

Excluídos 

por Faltas 

(RF/EF) 

N. total de 

alunos que 

Anularam a 

Matrícula 

(AM) 

N.º total de 

alunos que 

se 

encontram 

numa 

situação de 

abandono 

(A) 

Interrupção 

Precoce do 

Percurso 

Escolar 

(IPPE) 

Taxa de 

IPPE 

2019/20 187 0 2 2 4 2 
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Apesar de se registar um número pequeno de Interrupções precoce do percurso escolar, em 

relação ao número total de alunos inscritos, a taxa de IPPE pode considerar-se elevada. A 

acrescentar a essa situação, é de mencionar que há módulos não realizados por assiduidade e 

esses módulos acarretam, por parte da escola, procedimentos de recuperação que mobilizam 

recursos humanos, os quais poderiam ser mais pertinentes em tarefas dirigidas para a melhoria 

da qualidade da instituição escola enquanto um todo. Para além desse facto, frisa-se uma 

tendência preocupante relativamente à postura dos alunos que não estão a cumprir os mínimos 

exigidos por lei no tocante ao seu dever de assiduidade. Tal como já foi mencionado antes, a 

equipa de autoavaliação sugere que sejam consolidados os processos de acompanhamento das 

turmas e o envolvimento dos alunos e das famílias no que diz respeito à assiduidade. 

A equipa de auto-avaliação alerta para a situação de assiduidade irregular das turmas, sendo 

que os alunos que se encontram nesta situação estão a usufruir ou usufruirão de um plano de 

recuperação de assiduidade, que se espera que seja cumprido na sua totalidade. A saber: de 

187 alunos inscritos, 16% encontra-se nesta situação (ciclo de formação 2019/2022- 12%; 

2018/2021 – 13%; 2017/2020 – 21%). 

 

B – COMPORTAMENTO 

 

Vista a assiduidade, foram observados os resultados dos alunos na vertente comportamental e 

a terceira meta do Projeto Educativo – 80% dos alunos apresentam resultados iguais ou 

superiores a 12 valores na vertente comportamental: 

Turmas 
% de módulos realizados com 12 ou mais 

valores na vertente comportamental 

TOTAL POR ANO DE 

FORMAÇÃO (%) 

TVV18 95 

86 
TGE18 83 

TPA18A 92 

TPA18B 74 

TGE17 89 

87 
TPA17A 86 

TPA17B 91 

TPA17C 73 

TPA19A 74 80 
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TPA19B 74 

TGE19 88 

TPA19C 84 

TOTAL DO CICLO - 84% COMPORTAMENTO 

(1) Não contabilizar os alunos transferidos 

(2) Contabilizar apenas os alunos para progressão/aprovação a todas as disciplinas  

 

Uma vez feito o levantamento de dados, nota-se que a terceira meta do Projeto Educativo foi 

alcançada igualmente neste período. No entanto, um terço das turmas não alcançam a meta 

(TPA 17C, TPA18 B, TPA 19 A e TPA 19C). 

 

Ano letivo 
N.º total de alunos 

inscritos (1) 

N.º total de 

módulos avaliados 

N.º total de 

módulos 

realizados com 12 

ou mais valores na 

vertente atitudinal 

% de módulos 

realizados com 12 

ou mais valores na 

vertente atitudinal 

2019/20 187 809 683 84 

(1)– Excluir os transferidos 

 

Foi alcançado a terceira meta do Projecto Educativo. Em relação aos últimos anos a escola 

está em linha ascendente, na melhoria do comportamento dos alunos. No entanto, são 

realizadas distinções entre resultados, uma vez que o histórico resulta do balanço anual e não 

de um período em que o número de módulos avaliados não foi representativo. 

 

Anos letivos 3ª Meta Média dos últimos 

anos 

Resultados do 1.º 

período 2019/20 

2013/2014 45% 

 

69% 

 

84% dos módulos 

concluídos com 12 ou 

mais valores 

 

COMPORTAMENTO 

Meta alcançada  

2014/2015 73% 

2015/2016 77% 

2016/2017 79% 

2017/2018 75,91% 

2018/2019 68% 
 

Aqui, também, a sugestão da equipa de autoavaliação prende-se aos processos de 

acompanhamento das turmas e ao envolvimento dos alunos e das suas famílias.  
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C – INDISCIPLINA 

 

Acerca da questão da indisciplina, a equipa de autoavaliação quis verificar o número de 

medidas disciplinares, tendo por base o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar – Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro.  

 

Ano letivo 

N.º total 

de alunos 

inscritos 

(1) 

N.º de Medidas 

Corretivas 

(MC) 

N. total de 

Medidas 

Corretivas 

Sancionatórias 

(MCS) 

N. total de 

Medidas 

Disciplinares 

(MD) 

Taxa de 

Medidas 

Disciplinares 

por Aluno 

(MDA) 

1.ºperíodo 

2019/2020 
187 93 4 97 0.52 

2018/19 186 126 17* 143 0.76 

2017/18 199 87 5 92 0.4 

(1) Não contabilizar os alunos transferidos 

 

Verifica-se que foi registado um número bastante elevado de medidas corretivas ao longo do 

primeiro período. Juntamente com a assiduidade e alguns comportamentos, a disciplina 

parece ser outro ponto fraco. Os alunos não assimilaram plenamente os seus deveres. Surge 

uma dificuldade aquando da análise deste tópico: a coerência de turma para turma em termos 

de nomenclatura e pertinência da transmissão de informação não é a mais desejável.  

A equipa de autoavaliação sugere que a disciplina passe a ser uma meta do projeto educativo 

e que sejam melhorados os processos de acompanhamento das turmas e o envolvimento dos 

alunos e das famílias.  

 

4.5 Resultados de outros instrumentos de recolha de dados 

 

A – PERCURSOS DIRETOS (ainda não há dados sobre 2017/2018) 

 

Com base nos dados disponibilizados pela Info ESCOLAS / Estatísticas de escola, verifica-se 

que, no ano letivo 2016/2017, 68% dos alunos concluíram a sua formação no tempo previsto. 
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Estes alunos tinham ingressados nos cursos da escola no ano letivo de 2014/2015, sendo 

desejável a fecho dos mesmos até 31 de dezembro de 2017. 

 

 

“A barra azul do gráfico mostra a percentagem de alunos da escola que concluíram o ensino 

profissional dentro do tempo normal, ou seja, até três anos depois de terem ingressado nesta 

modalidade de ensino. Estes podem ser considerados percursos diretos com sucesso na escola. 

A barra verde mostra a percentagem média nacional de percursos de sucesso, para 

comparação com os resultados na escola. Esta média nacional é calculada com os alunos do 

país que, ao entrarem no ensino secundário profissional, tinham um perfil semelhante ao dos 

alunos da escola, em termos de idade e de apoios da Ação Social Escolar. O objetivo é 

enquadrar os resultados na escola com uma média nacional apropriada, dentro do possível, 

para o contexto escolar e socioeconómico dos alunos que frequentam a escola. 

O indicador mais interessante é a diferença entre as duas barras, ou seja, entre a percentagem 

de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacional para alunos com um perfil 

anterior semelhante.  

Os dados relativos a 2016/17 mostram a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que 

entraram para o ensino secundário profissional, em 2014/15, vindos diretamente do 3.º ciclo.”. 
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2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 Pontos fortes e áreas de melhoria 

 

No primeiro período do ano letivo 2019/2020 todos os alunos acompanhados pela equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva traduziram uma boa integração escolar e 

resultados satisfatórios, as medidas usufruídas surtiram efeito. Há um caso de um estudante 

do terceiro ano de formação cuja doença prolongada inviabilizou a realização de 

determinados módulos leccionados à turma. Esta situação é do conhecimento do conselho de 

turma e da direcção e está a ser preparado um plano de recuperação de assiduidade e de 

conteúdos a aplicar após o regresso do estudante e a finalização da sua formação em contexto 

de trabalho. No primeiro ano de formação um aluno aguarda reposição de assiduidade, tendo 

sido já elaborado um plano de recuperação. 

 

Todos os procedimentos definidos na legislação em vigor foram seguidos e implementados 

pelos professores quer em reunião de departamento quer em conselho de turma. No final do 

1ºperíodo foram entregues os relatórios da avaliação da implementação das medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão (Decreto-Lei nº54/2018) aos Diretores de Turma e 

preenchidos pelos docentes, sendo estes posteriormente analisados em conselho de turma e 

em reunião de departamento. Todos os docentes, a psicóloga escolar, os técnicos 

especializados e a Direção, tal como os Encarregados de Educação estão envolvidos no 

processo o que é visível nos resultados dos alunos.  

 

 Sugestões de melhoria 

- Envolvimento de todos os atores educativos na monitorização e avaliação das medidas de 

suporte à aprendizagem e inclusão. 
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 Recomendações e compromissos 

 

As recomendações da Equipa de Avaliação Externa da Inspeção-Geral da Educação levaram a 

escola a tecer um leque de compromissos, o qual se registou no Plano de Melhoria da Escola. 

 

No domínio dos resultados escolares, pretendeu a escola reduzir a indisciplinas em sala de 

aula e aumentar os índices de sucesso. No domínio da prestação do serviço educativo, 

comprometeu-se a escola em melhorar a prática letiva.  

 

 

3 CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROJETO EDUCATIVO 

 Resultados 

A 1.ª META – 95% dos módulos realizados com classificação de 10 valores ou superior a 10 

valores - 98% dos módulos foram concluídos. 1.ª META CUMPRIDA. 

 

 2.ª META – 45% dos alunos concluem os módulos com classificação superior a 12 valores, - 

80% dos módulos foram concluídos. 2.ª META CUMPRIDA. 

 

No que diz respeito à 3.ª META – 80% dos alunos apresentam classificações iguais ou 

superiores a 12 valores nos parâmetros “Responsabilidade e Participação” e “Valores”, 

alcança-se os 84%. 3ª META CUMPRIDA. 

  

 Sugestões de melhoria 

Perante os resultados, considera-se que a primeira melhoria que deve ser feita é a da fixação 

das metas. Logo, e com base na observação efetuada dos resultados escolares, sociais e do 

reconhecimento da comunidade, tece-se a seguinte proposta: Fixar metas por áreas de 

intervenção e contornar os pontos fracos que foram elencados ao longo deste trabalho de 

autoavaliação (Formação e parcerias; Procedimentos de acompanhamento das turmas, 

Comunicação). 
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1 – RESULTADOS 

Manter a taxa de insucesso escolar e social 

Manter a % de alunos com classificações positivas a todos os módulos 

Prevenir a taxa de interrupção precoce do percursos escolar (TIPPE) 

Diminuir o número de medidas disciplinares por aluno 
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Parte III – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

4 CONCLUSÕES RELATIVAS AO PROCESSO 

 Principais indicadores 

A equipa de autoavaliação recorreu, enquanto indicadores, aos resultados escolares que 

constam dos documentos internos dos departamentos. Usou igualmente os dados, no tocante à 

indisciplina, recolhido pelos diretores de turma que têm um registo de ocorrências no seu 

balanço final de período.  

 Fatores críticos de sucesso 

Podem ser considerados fatores críticos de sucesso: 

- A estrutura física da escola; 

- A visão do líder da instituição; 

- A disponibilidade e o envolvimento de todos os atores educativos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 

 Constrangimentos 

Os grandes constrangimentos encontrados centram nos seguintes itens: 

- a falta de responsabilidade dos alunos; 

- a rentabilidade do tempo dedicado à escola pelo aluno e suas famílias; 

- a eficácia das medidas de apoio; 

 

5  RECOMENDAÇÕES 

 

A equipa de autoavaliação não se demora neste item por ter, ao longo da apresentação dos 

dados da escola, tecido já todas as recomendações que considera pertinentes. 
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