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Introdução  
 
 
O presente Relatório Anual de Progresso corresponde ao definido no artigo 8.º da 
Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto relativa aos contratos de autonomia dos 
agrupamentos de escolas e refere-se ao ano escolar de 2017-2018.  
 
A análise comparativa de resultados e a verificação de consecução de metas, 
previamente definidas, constituem procedimentos metodológicos e, simultaneamente, 
instrumentos de uma gestão democrática, englobando toda a comunidade. Por isso, 
interessa incentivar uma reflexão colaborativa sobre os resultados alcançados e os 
meios mais adequados para alcançar objetivos e metas, inerentes à génese de uma 
maior qualidade educativa, num processo contínuo de informação, monitorização e 
autorregulação.  
 
É com base nestes pressupostos que o processo de avaliação desenvolvido culmina 
com a apresentação deste relatório, que contém, uma análise integrada e 
contextualizada dos dados recolhidos no âmbito desse processo. 
Engloba a totalidade de escolas, anos e turmas que compõem o Agrupamento de 
Escolas de Júlio Dinis (AEJD), e pretende avaliar a posição estratégica do Agrupamento, 
nos domínios explicitamente definidos no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) e 
Plano de Ação Estratégica (PAE) no âmbito do Programa Nacinal de Promoção do 
Sucesso Escolar (PNPSE). 
 
Foi elaborado em colaboração com os órgãos de gestão, as estruturas de coordenação 
e supervisão pedagógica, as estruturas de apoio, os serviços técnico-pedagógicos e os 
serviços administrativos do AEJD. 
 
Foram utilizadas em regime de complementaridade, técnicas de recolha de dados com 
recurso a registos estatísticos do Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do 
Ministério da Educação – MISI,  da base de dados do programa INOVAR e a análise 
documental ( Direção; Departamentos Curriculares; Conselhos de Diretores de Turma; 
Equipa do PAA; Serviços Administrativos) que nos permite, mais do que comparar os 
nossos resultados com médias nacionais, conhecer e compreender os processos 
desenvolvidos no AEJD.  
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1. Resultados  

1.1. Resultados Académicos 

 

1.1.1. Informação / Registo das aprendizagens no Pré-escolar 2017/2018 
 
No presente ano letivo, frequentaram a Educação Pré-escolar 205 crianças (10 com 6 
anos; 87 com 5 anos; 56 com 4 anos; 52 com 3 anos). 
 
 
Critérios de Avaliação  
 
Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, 2016,“A avaliação 
não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor 
sobre a sua maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na 
descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os 
seus progressos”.  
“A avaliação (…) é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a 
aprendizagem e não da aprendizagem”.  
“A avaliação do progresso de cada criança, situada no contexto e processo em que se 
desenvolveu, utiliza abordagens descritivas ou narrativas, que documentam a evolução 
desse progresso (…)” (OCEPE 2016) 

 

A avaliação incidiu sobre: 

 A adequação do comportamento da criança às regras sociais do grupo. 

 Comparação de cada uma consigo própria para situar a evolução da sua 
aprendizagem ao longo do tempo.  

 Reflexão sobre os progressos e valorização atribuída às experiências de 
aprendizagem das crianças  

 A descrição das aprendizagens, na valorização das formas de aprender e dos 
seus progressos tendo como referência as diferentes Áreas de Conteúdo e os 
seus Domínios e subdomínios. 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
Constituíram instrumentos de avaliação: 

 Observação sistemática e naturalista; 

 Registos das crianças; 

 Autoavaliação oral; 

 Diálogos com as crianças; (Psicólogos, Terapeutas da fala, etc…); 

 Registo de Informação Descritiva efetuado no final de cada período. 
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Estratégias Adotadas 
 
Continuidade Educativa: No início do Ano Letivo foi elaborado por cada JI em conjunto 
com as docentes do 1º ano o projeto de articulação, tendo sido planificadas em 
comum atividades/estratégias, no sentido de minimizar os efeitos da mudança de 
nível. Com o desenrolar das atividades desenvolvidas ao longo do ano, uns e outros 
foram dando sentido ao objetivo inicial tendo-se criado algumas das condições 
necessárias para iniciar ou ultrapassar possíveis dificuldades de adaptação a novas 
vivências. Procedeu-se a adequação das estratégias, para que as crianças tivessem 
oportunidade de: 

a) Ultrapassar os problemas articulatórios; 
b) Enriquecer o seu vocabulário; 
c) Melhorar a nível das relações interpessoais; 
d) Adquirir novas competências. 
 

A Intervenção Educativa na Educação Pré-escolar considerou as dificuldades 
evidenciadas pelos vários grupos a nível de comportamento, da produção linguística, 
da atenção e concentração.  
 
Foram encontradas como estratégias:  

1. Encaminhamento das crianças que apresentam problemáticas variadas para 
as especialidades e/ou consultas de desenvolvimento; 

2. Aplicação do PIIP; 
3. Reunião/troca de informação entre a educadora e os pais; 
4. Reforço positivo; 
5. Corresponsabilização entre pares  
6. Continuar a desenvolver estratégias e atividades que desenvolvam a atenção 

e a concentração. 
 

Resultados 
1. A nível da Linguagem muitos dos problemas detetados durante o ano, foram 

ultrapassados, em especial no que diz respeito a: troca de fonemas e/ou 
omissão dos mesmos, tendo algumas das crianças evoluído nas produções orais 
e no enriquecimento vocabular. Outras continuam a receber apoio na valência 
de Terapia da Fala, no sentido de lhes ser ministrado um apoio especializado. 

. As estratégias foram eficazes pelo que a sua aplicação deve manter-se. 

. Continuar, no próximo ano letivo, o acompanhamento em Terapia da Fala, a 
todas as crianças que mantenham problemas/dificuldades. 

2. Devido a outras patologias, várias crianças continuam sinalizadas na 
Intervenção Precoce com elaboração e aplicação do PIIP. 

3. Ao nível da Formação Pessoal e Social foram encontradas estratégias quer no 
contexto do JI quer em parceria com os EE que em alguns casos resultaram em 
melhores comportamentos. Aprofundar a articulação com os Encarregados de 
Educação. 
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4. Para as crianças que ainda mantêm algum perfil de comportamento mais 
complexo, no próximo Ano Letivo continuarão a ser alvo de atenção e 
acompanhamento mais individualizado em parceria com os Encarregados de 
Educação, no sentido de os ajudar a ultrapassar as dificuldades. 

5. A Nível da Formação Pessoal e Social levaram-se a cabo diversas atividades que 
estimularam a curiosidade da criança em relação a si própria e ao meio que a 
rodeia, que reconstruíram e alargaram os seus saberes sobre a vida e sobre o 
mundo. Alguns comportamentos melhoraram, devido ao empenho dos 
profissionais que com eles lidam diariamente, e à parceria que conseguiram 
estabelecer com os EE, na intenção de em conjunto conseguirem ultrapassar 
dificuldades. Outros ainda mantem, alguma dificuldade na relação com os seus 
pares e na capacidade da autorregulação, necessária para aumentar os níveis 
de competências comunicacionais. 
 

6. Na área das ciências experimentais é de realçar o empenho de todo o 
Departamento pelo trabalho desenvolvido de forma atenta e valorizando as 
explorações das crianças, os seus interesses e descobertas e usá-los como 
ponto de partida para o processo de desenvolvimento de novos 
conhecimentos; o que lhes permitiu um maior envolvimento no processo de 
descoberta e exploração em que revelaram satisfação com os novos 
conhecimentos que construíram. 
 
 

Conclusão  
Perspetiva-se uma continuidade intervenção prioritária na área da Formação Pessoal e 
Social, no domínio da linguagem e das ciências experimentais. Nesta área é de realçar 
o empenho de todo o Departamento pelo trabalho desenvolvido de forma atenta e 
valorizando as explorações das crianças, os seus interesses e descobertas e usá-los 
como ponto de partida para o processo de desenvolvimento de novos conhecimentos; 
o que lhes permitiu um maior envolvimento no processo de descoberta e exploração 
em que revelaram satisfação com os novos conhecimentos que construíram, durante 
todo o ano letivo. 
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1.1.2. Avaliação Interna (Taxa de Transição) - 2017/2018 

 
 

Tabela 1 – Sucesso Global por ano/ciclo. Agrupamento/Média Nacional (2017/18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
* Dados não disponíveis 
 

A taxa global de sucesso do Agrupamento é de 92,6 pontos percentuais. 
A taxa global de sucesso, a nível nacional situou-se nos 94,3 %, superando em 1,7% o 
ocorrido no Agrupamento. Foi nos 5º e 6º anos que se verificou o maior afastamento 
do Agrupamento relativamente ao ocorrido a nível nacional.  
 
- O 1º ciclo apresenta os melhores resultados de todo o ensino básico, com uma taxa 
média de sucesso de 97,6%, salientando-se o 4º ano com 100%.  
Excetuando o 2.º ano, todos os resultados se situaram ligeiramente acima da Média 
Nacional. 
 
- O 2º ciclo apresenta uma taxa média de 82,6%. Este é o ciclo que apresentou os 
piores resultados e onde se verificou o maior afastamento relativamente à média 
nacional.  
 
- No 3º ciclo, a taxa média de sucesso é de 91,6%. O 8º ano supera a média nacional 
em 4 pontos percentuais. É o 9º ano que regista a maior aproximação à média 
nacional. 
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Nº 
alunos 

Taxa de Transição 

Agrupamento Nac. 
Nº % % 

1º ano 116 116 100 100 
2º ano 117 107 91,5 92,8 
3º ano 126 125 99,2 97,7 
4º ano 102 102 100 98 
1º CEB 461 450 97,6 * 
5º ano 103 81 78,6 93,8 
6º ano 98 85 86,7 94,5 
2º CEB 201 166 82,6 * 
7º ano 91 78 85,7 89,5 
8º ano 88 85 96,6 92,6 
9º ano 82 76 92,7 92,1 
3º CEB 261 239 91,6 * 
Global 923 855 92,6 94,3 
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1.1.3 Evolução dos Resultados Internos Contextualizados 
 
Caracterização comparativa dos resultados escolares, servindo-nos de um conjunto 
de quadros e gráficos que se pretende ilustre a evolução dos indicadores de sucesso 
no ensino no Ano Letivodo 2017/2018 em comparação com os 3 anos anteriores: 

- Obtidos pela via de avaliação interna (Agrupamento), em comparação com os 
indicadores nacionais (MN). 

- Obtidos pela via de avaliação externa, relativos ao Agrupamento ou Unidade 
Orgânica (UO) em comparação com a Média Nacional (MN). 

 
 

Evolução da Taxa de Sucesso no Agrupamento (UO) e a nível Nacional (MN) 
 

Figura 1 - Evolução da Taxa de sucesso global, nos últimos quatro anos. 

 
 
 

No período em análise, a Taxa de Sucesso Global atingiu o seu valor máximo no Ano 
Letivo de 2017/2018 em termos do Agrupamento. Excetuada a degradação que essa 
taxa sofreu no Ano Letivo de 2015/2016 (2,6%), o Agrupamento apresentou um 
comportamento uniforme de melhoria na evolução desta taxa em relação ao da Média 
Nacional. 
De salientar que no período de 2014 a 2018, ao nível do Agrupamento, verificou-se 
uma melhoria na Taxa Global de Sucesso, que em termos absolutos representou 
3,6%. 
 
No ano de 2017/2018, comparativamente ao anterior, o Agrupamento regista uma 
evolução positiva da Taxa de Sucesso, em termos absolutos (3,4%). 
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Evolução da taxa de sucesso nos diferentes anos curriculares e níveis de 
ensino 
 
1º Ciclo 
 

Tabela 2 - Evolução da taxa de sucesso do 1º ciclo do ensino básico: UO e MN.  
 

Legenda: Agrupamento (UO) e Média Nacional (MN). 
 

Pela análise deste quadro afere-se a obvia sintonia do comportamento evolutivo da 
Taxa de Sucesso no 1º ciclo registado no Agrupamento (UO) e a média Nacional (MN). 
 
Constata-se que é no 2º ano que se verifica a menor taxa de sucesso ao longo de todo 
o período analisado.  
É no Ano Letivo de 2017/2018 que se obtém o melhor valor para essa Taxa (91,5%) e 
no de 2015/2016 o menor dos valores registados no período considerado (81%). 
Contudo, em 2017/2018 comparativamente com o Ano Letivo anterior, o 2º ano 
regista uma melhoria assinalável de 8,3%.  
Esta situação repercute-se no diferencial comparativo dos valores da taxa de Sucesso 
registados no Agrupamento e a Média Nacional. Apesar de o Agrupamento registar 
valores inferiores, o diferencial situou-se em apenas (-1,3%). 
 
 
 
Por outro lado, é no 4º ano que ocorre os melhores resultados (> 97%). Neste ano do 
1º Ciclo, o valor mais favorável para a Taxa de Sucesso registou-se nos Anos Letivos 
de 2016/2018 (100%) e o menor no de 2014/2015 (97,4%). Ao longo do período em 
análise a evolução dos valores foi muito semelhante à Média Nacional, constatando-se 
mesmo uma superioridade relativa. 
 
       

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Tx 

Sucesso 
UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucess
o UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

1º ano 100 = 100 100 = 100 100 = 100 100 = 100 

2º ano 87,8  89,4 81  90,3 83,2  92 91,5 
 

92,8 

3º ano 95,6  95,4 98,5  96,8 98  97,7 99,2 
 

97,7 

4º ano 97,4  97,3 98,4  97,6 100  98 100 
 

98 

Total 
Aprx 

95,2  95,5 94,5  96,2 95,3  96,9 97,7  97,1 
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 2º Ciclo 
 
 

Tabela 3 - Evolução da taxa de sucesso do 2º ciclo do ensino básico: UO e MN. 

Legenda: Agrupamento (UO) e Média Nacional (MN). 
 
No 2º CEB, as taxas de sucesso acompanharam a evolução das taxas nacionais, embora 

se tenham situado sempre em níveis inferiores. Esta tendência sofreu uma inflexão no 

5º ano nos Anos Letivos de 2016/2018, contrariamente ao sucedido a nível Nacional.  

Foi em 2016/2017 que o desfasamento entre os valores das taxas de sucesso do 

Agrupamento se mostrou mais desfavorável relativamente aos obtidos a nível nacional 

(em 11%). Este desfasamento, agravou-se em 2017/2018 (11,5%) apesar de no 6º ano 

ter diminuído.  

O 6º ano apresenta os melhores resultados (média global de 84,2%) do 2º CEB. O 5º 

ano regista uma média global de 82,4%.  

Em termos gerais, no período em análise (2014/2015 a 2017/2018) a UO regista 
valores ligeiramente positivos quanto à evolução dos resultados: 
Passa de uma taxa de sucesso de 82,5% em 2014/15 para 82,7% em 2017/18. 
 
Contudo, o Grau de afastamento relativamente à Média Nacional sofreu um 
aumento de 4 pontos percentuais (de 7,7% para 11,5%). 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

5º ano 82,9  90,7 86,5  92,4 81,6  93,2 78,6 
 

93,8 

6º ano 82,1  89,7 84,6  92,7 83,2  93,9 86,7 
 

94,5 

Total 
Aprx 

82,5  90,2 85,6  92,6 82,4  93,6 82,7  94,2 
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3º Ciclo 

 
 

Tabela 4 - Evolução da taxa de sucesso do 3º ciclo do ensino básico: UO e MN. 

Legenda: Agrupamento (UO) e Média Nacional (MN). 
 
Ressalta deste quadro que: 
 
- UO e MN registaram uma melhoria na Taxa de Sucesso, em sintonia. 
- A UO nos Anos Letivos de 2016/17 e 2017/18 superou a média nacional em 4 e 0,6 
pontos percentuais respetivamente.  
 
Os 8º e 9º anos superam a média nacional (+4% e +0,6%). 
 
- O Ano Letivo2015/2016 carateriza uma situação de afastamento acentuado da UO 
relativamente à MN: passou de um grau de afastamento de 6,4% para 16,6%. Em 
2016/2017 esse grau de afastamento diminui para 5,6%. Em 2017/2018 essa situação 
é superada passando até a uma média ligeiramente superior.  
 
 
Em termos gerais, no período em análise (2014/2015 a 2017/2018) a UO regista 
valores positivos quanto à evolução dos resultados: 
Passa de uma taxa de sucesso de 81,2% para 91,7% e de um afastamento negativo 
para positivo relativamente à Média Nacional (de -5,5% para +0,3%) 
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucess
o UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucesso 

UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

Tx 
Sucess
o UO % 

 Tx 
Sucesso 
Nacional 

% 

7º ano 79,6  83,6 70,9  86,4 79,8  87,9 85,7  89,5 

8º ano 84,7  
 

89,1 70,5  91,5 88,2  93,0 96,6  92,6 

9º ano 79,2  87,3 76,3  89,7 87,5 
 

 91,6 92,7  92,1 

Total 
Aprx 

81,2  86,7 72,6  89,2 85,2  90,8 91,7  91,4 
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1.1.4 Evolução dos Resultados Externos  
 
 

9º Ano: Português  
 

 
 

Tabela 5 - Evolução das classificações dos alunos, nos exames de Português – 9º ano 

*Dados não disponíveis 

 
Média de frequência – UO 
UO – nos 4 anos em apreciação as notas obtidas em frequência situaram-se num valor 
médio de 3,01 sendo que, em termos gerais, se verificou uma melhoria das mesmas ao 
longo dos sucessivos anos em análise com maior expressão em 2017/2018. 
 
Diferença entre os resultados da avaliação interna (frequência) e os dos exames  
UO – nos 4 anos em apreciação as notas obtidas em exame situaram-se num valor 
médio de 3,11, ligeiramente superiores às obtidas em frequência (3,03). 
 
Avaliação externa 
Índice de Níveis Positivos UO/MN 
A tendênca verificada no índice de positivas foi, a nível da UO, de crescimento 
contínuo, passando-se de um valor para esse índice de 80% no Ano Letivo base ( 
2014/2015) para 90% no ano no Ano Letivo de 2017/2018.  
 
Excetuando a Ano Letivo de 2015/2016 o índice de positivas do Agrupamento situou-
se em valores superiores à MN. 
 
O Ano Letivo de 2017/2018 regista valores mais favoraveis para o índice de positivas 
de todo o período em análise, tanto no Agrupamento como em relação aos 
resultados Nacionais.  
 
A média global da escola foi noventa vírgula quatro, ou seja, três vírgula quatro por 
cento superior à média nacional (oitenta e sete por cento). 
 

Ano Média 
Frequência 

Média Exame 
(nível) 

Média Exame 
(%) 

Média Exame 
Positivas %  

Nº 
Alunos 

UO MN UO MN UO MN UO MN 
 

 

2014/15 2,89 3,20 3,08 3,06 58 58 80 77 84 

2015/16 3,04 3,30 3,02 2,99 58 57 70 72 71 

2016/17 3,00 3,30 2,93 3,00 57 58 77 75 62 

2017/18 3,20 3,30 3,42 * 66 66 90 87 73 
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9º Ano: Matemática 
 

 Tabela 6 - Evolução das classificações dos alunos, nos exames de Matemática – 9º ano 

*Dados não disponíveis 

Média de frequência – UO 
UO – nos 4 anos em apreciação as notas obtidas em frequência situaram-se num valor 
médio de 2,85 pontos. Estas sofreram uma mellhoria contínua e sucessiva, partindo-se 
de uma média de 2,86 valores em 2014/2015 para 3,10 no Ano Letivo de 2017/2018. O 
Ano Letivo de 2016/2017 regista uma ligeira inflexão (-0,16 pontos). 
 
Diferença entre os resultados da avaliação interna (frequência) e os dos exames 
UO – nos 4 anos em apreciação as notas obtidas em exame situaram-se num valor 
médio de 2,31, inferior, portanto, ao obtido em frequência (2,99). 
 
Resultados da Avaliação Externa 
 
Índice de Níveis Positivos UO/MN 
Este índice apresenta um valor médio de 32% para o período em análise ao nível da 
UO, em confronto dos 51% verificados na MN.  
No período em análise constata-se um desfasamento desfavorável aos níveis de 
positivas registados na UO, relativamente à MN que em média representa 19%. 
 
Média das classificações UO/MN 
Em 2017/2018, a média global da escola foi quarenta e dois vírgula quatro, ou seja, 
quatro vírgula seis por cento inferior à média nacional (quarenta e sete por cento). 
 
Em comparação com Ano Letivo anterior, verifica-se que o índice de positivas sofreu 
uma degradação tanto ao nível da UO como na MN. Contudo, refira-se que o 
desfasamento entre estes valores diminuiu de 18% para 14%. No mesmo sentido, o 
desfasamento da média de classificação obtida nas provas passou de 10% para 5%. 
 
Considera-se a diminuição deste desfasamento deve-se essencialmente aos seguintes 
fatores: no Ano Letivo2017/2018 o número de tempos letivos na disciplina foi seis, 
enquanto que no Ano Letivo anterior foi apenas cinco; a existência de coadjuvações 
nas aulas, o que possibilitou um apoio mais individualizado aos alunos. 

Ano Média 
Frequência 

Média Exame 
(nível) 

Média Exame 
(%) 

Média Exame 
Positivas %  

Nº 
Alunos 

UO MN UO MN UO MN UO MN 
 

 

2014/15 2,86 3,10 2,22 2,69 39 48 28 50 85 

2015/16 2,95 3,00 2,18 2,31 36 47 26 49 70 

2016/17 2,79 3,10 2,42 2,90 43 53 39 57 62 

2017/18 3,10 3,10 2,42 * 42 47 34 48 73 
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1.1.5 Resultados Externos e Contexto Socioeconómico 
 
Desempenho do Agrupamento tendo em conta o contexto socioeconómico. Os 
contextos socioeconómicos foram agrupados por níveis, do menos  favorecido (1) ao 
mais favorecido (3), tendo em conta as variáveis: % de pais pertencentes aos grupos de 
profissões 1, 2 e 3 (mais qualificadas); habilitação  média dos pais; % de alunos com 
ação social escolar. 
 
 

Posição da Escola Básica Júlio Dinis num total de 1204  Escolas  
a Nível Nacional. 
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VALOR GLOBAL ESPERADO (média das duas Provas): 2,78 
Valor  obtido pelo Agrupamento (média das duas Provas): 2,92 

 

VALOR ESPERADO NAS PROVAS DE PORTUGUÊS: 3,23 

Valor  obtido pelo Agrupamento : 3,42 
 

VALOR ESPERADO NAS PROVAS DE MATEMÁTICA: 2,33 

Valor  obtido pelo Agrupamento : 2,42 

 
Da análise dos dados, resulta: 
 
Uma evolução favorável da média geral das provas de português e de matemática 
em comparação com o Ano Letivo anterior (de 2,68 para 2,92). 
 
Os valores esperados para o contexto 1 foram superados; 

- A Média Geral das duas provas (+0,26); 
- A Média de português (+0,19); 
- A média de matemática (+0,9).  
 

 
Posição da Escola Básica Júlio Dinis num total de 27  Escolas  a 

Nível Concelhio. 
 
 
Concelho de Vila Nova de Gaia – Total: 27 escolas (7 privadas, 20 públicas: 9 
contexto 1; 7 contexto 2; 4 contexto mais favorecido) 

 
Média da Escola Básica Júlio Dinis (contexto 1) – 2,92 pontos 

 
Total de escolas do Concelho – 11º lugar em 27 
Total de escolas públicas – 7º lugar em 20 
 
Escolas de contexto igual (1) – 1º lugar em 9 

Superadas as médias de cinco escolas de contexto 2  

 

 
(Fonte: Público) 
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(Fonte: Infoescolas) 
 

O indicador dos percursos diretos de sucesso mostra a percentagem de alunos que 
têm um trajeto sem retenções ao longo do ciclo e classificação positiva nas duas 
provas nacionais do 9.º ano três anos após o ingresso no 3.º ciclo. 
Ao conjugar a avaliação interna com a avaliação externa, é um indicador bastante 
robusto, que não premeia a retenção e, em simultâneo, mede o bom desempenho nas 
provas nacionais. 

 
 

No Ano Letivo de 2017/18, a percentagem de percursos diretos de sucesso é 
bastante inferior à média nacional para alunos semelhantes. 
 
Em comparação com Ano Letivo anterior, verifica-se que este índice sofreu uma 
degradação de 5% ao nível do Agrupamento, em contraciclo com o ocorrido a nível 
Nacional que regista uma melhoria de 7%.  
 
Dos alunos que nas Provas Finais de 9º ano que obtiveram nível positivo, apenas 27% 
tiveram um percurso sem retenções no 3º ciclo.  
 
Este dado indica alguma incoerência entre os resultados obtidos na avaliação interna e 
os obtidos na avaliação externa. 
 
Poderemos então inferir: 

- Que os instrumentos de avaliação são pouco diversificados, ou sendo 
diversificados, as fichas de avaliação têm um peso excessivo em comparação 
com os restantes instrumentos na classificação final? 

- Que o número de instrumentos de avaliação é insuficiente? 
 
- Em suma, que a avaliação interna é pouco inclusiva? 
 

Algumas notas: No 1º e, com maior expressão no 2º ciclo, o principal fator de 
insucesso é o elevado índice de retenção dos alunos de etnia cigana.  
No 3º ciclo, este fator não influencia os resultados dado que a frequência deste ciclo 
por alunos desta etnia é residual. 
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1.1.6 Evolução da Qualidade do Sucesso nos Diferentes Ciclos de Estudos 

 
Exigência e Incentivo à Melhoria de Desempenhos  
 

O incentivo e o estímulo à melhoria do desempenho dos alunos constituem uma das 
grandes apostas do Agrupamento. Este facto reporta-se a todos os contextos, 
incluindo o da sala de aula, espaço que merece, por parte docentes, estratégias de 
ação devidamente selecionadas e refletidas.  
Considerando a importância do acompanhamento em casa para a melhoria do 
desempenho escolar, educadores, professores titulares e diretores de turma fazem o 
balanço global do aproveitamento e comportamento da turma. No intuito de informar 
e obter a colaboração da família na motivação e no acompanhamento do estudo dos 
seus educandos, essas informações são veiculadas em reuniões trimestrais, bem como 
no horário de atendimento do diretor de turma, por vezes alargado à disponibilidade 
dos pais e encarregados de educação que comparecem em horários que lhes são mais 
convenientes. 
Os critérios de avaliação explicitados mais à frente no ponto 1.1.6 corresponsabilizam 
professores, alunos e encarregados de educação, bem como a contratualização de 
metas de progresso com e para os alunos com dificuldades, constituem-se como 
importantes fatores de incentivo à melhoria de desempenhos, quer académicos quer 
comportamentais. 
 Aos alunos com melhores desempenhos são proporcionados desafios, quer no âmbito 
das disciplinas curriculares, quer através da oferta de atividades de enriquecimento 
curricular – clubes e projetos – promotores do desenvolvimento potencial 
demonstrado. 

 
Taxa de transição com Sucesso Pleno, no 1º 2º e 3º CEB. 
 
Percentagem de alunos que transitaram/concluíram com sucesso em todas as 
disciplinas no último quadriénio, enquanto elemento indicativo da qualidade do 
sucesso: 
 

Tabela 7 – Evolução do índice de Sucesso Pleno por Ciclo de estudos 

QUALIDADE DO SUCESSO  

1º CEB 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 84,3% 86,7% 88,0% 

2º CEB 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

54,7% 51,4% 51% 55% 

3º CEB 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

41,7% 41,6% 46,4% 56,3% 
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No 1º ciclo, este tipo de análise teve início no Ano Letivo de 2015/2016 apresentando, 
o resultado mais favorável dos 3 ciclos. No período em análise regista-se uma melhoria 
de 3,7 pontos percentuais. O índice mais alto de sucesso pleno ocorreu no Ano Letivo 
de 2017/2018. 
No 2º ciclo, o índice mais alto de sucesso pleno foi registado no Ano Letivo de 
2017/2018, invertendo a tendência de degradação progressiva verificada nos dois nos 
anteriores. 
No 3º ciclo, destaca-se o ano de 2017/2018 com o melhor resultado, apresentando, 
relativamente ao Ano anterior, uma melhoria de 9 pontos percentuais.  
 

 
 
Taxa de transição/conclusão com média superior com níveis B/4 e MB/5 em 
todas as disciplinas. 

 
Tabela 8  – Evolução do índice de alunos com média superior a 4,5 por Ciclo de estudos 

 
Em comparação com o Ano Letivo anterior, a média aproximada de alunos com 
níveis B/4 e MB/5 aumentou 2%. O 3º Ciclo apresenta o resultado mais favorável.   
 
Quadro de Valor e Excelência 
O Agrupamento reconhece o trabalho dos alunos com melhores resultados 
académicos e que se destaquem por atitudes e valores através da sua integração no 
Quadro de Valor e Excelência (Importa salientar que no 1º ciclo, apenas são 
considerados os alunos do 4º ano: 16 alunos). 
 
Verifica-se uma certa estabilidade na evolução da percentagem de alunos 
enquadráveis neste critério de classificação. Destaca-se porém: 
- Que é no 1º CEB que se regista o melhor valor para este índice; 
- Que o índice decresce consoante se sobe de nível no conjunto dos ciclos em análise 
com especial expressão do 1º para o 2º aciclo; 
- O 3º ciclo regista um acréscimo de 4% em comparação com o Ano Letivo anterior. 
 
Quadro de Valor e Mérito 

QUALIDADE DO SUCESSO 

 
Ciclo 

2016/2017 2017/2018 

Alunos Alunos 

Total Nº % Total Nº % % 

1º CEB 482 232 48 461 232 50 +2 

2º CEB 198 27 14 201 33 17 +3 

3º CEB 278 34 12 261 42 16 +4 

TOTAL 958 293 31 923 307 33 +2 
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São ainda reconhecidos os alunos que obtenham desempenhos desportivos de relevo, 
quer individual quer coletivamente (integrados numa equipa) em representação do 
Agrupamento, em competições desportivas a nível Distrital, Regional ou Nacional ou 
que se destaquem por conduta e atitudes de correção, amizade e/ou solidariedade, 
constituindo-se como referência para os colegas. Em 2017/2018 integraram este 
quadro doze alunos.  
O Quadro de Valor reconhece os alunos que revelem grandes capacidades ou atitudes 
exemplares de superação das dificuldades ou que desenvolvam iniciativas ou ações, 
igualmente exemplares, de benefício social ou comunitário ou de expressão de 
solidariedade. Em 2017/2018 integraram este quadro dois alunos do 2º ciclo e cinco 
alunos do 3º ciclo. 
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2. Plano de Ação Estratégica   

2.1 Evolução dos Resultados no Biénio Intervencionado 
(2016/2018) 
      

Evolução da Taxa de Retenção por ano curricular entre os biénios 1416 e 
1618. 

 

 
Fonte: Equipa de Missão do PNPSE 

FENOMENO ANALISADO: Evolução da Taxa de Retenção por ano curricular. 
      
PERÍODO: Biénios 1416 e 1618. GRUPOS DE ESCOLAS: CONTINENTE (total das escolas), 
CIM/AM (Douro)  MUNICÍPIO (Gaia) e  AGRUPAMENTO (Júlio Dinis) 
 

Dados do Agrupamento:  Biénio de 1416   Biénio de 1618   
 
Deste gráfico afere-se uma óbvia sintonia do comportamento evolutivo da Taxa de 
Insucesso registado nos 4 conjuntos ecolares analisados: Continente (NUTS III), 
Município (Gaia) e Agrupamento (Júlio Dinis).  
 
Comparando os dois últimos biénios (14/16 e 16/18) verificamos que no Agrupamento 
a taxa de retenção baixou em todos os anos de escolaridade exceto no 5º ano. Os 
ganhos mais expressivos ocorreram nos 8º e 9º anos.  
 
No 1º ciclo,  excetuando o 2º ano a taxa de insucesso é residual, situando-se, no final 
do biénio de 16/18 abaixo das médias dos restantes conjuntos escolares analisados.  
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1. Evolução da Taxa de Retenção por Ciclo de Ensino entre os biénios 14/16 e 16/18.  
 
Ainda que tenha sido no Agrupamento que se registam, em termos da média do 
Ensino Básico, os maiores níveis da Taxa de Retenção, é também neste conjunto de 
escolas que se verificou a variação mais favorável do Biénio 14/16 para o 16/18. 
 
Destaca-se que no Biénio 16/18 os resultados mais favoráveis foram os registados no 
1º CEB.  
 
Numa perspetiva evolutiva, foi também no Biénio 16/18, no 3º CEB e no 
Agrupamento que se alcançou a maior taxa de melhoria. Por outro lado, é também 
no Agrupamento, no 2º CEB, onde se registaram os piores nessa evolução (verificou-
se um aumento na Taxa de Retenção). 
 
 
2. Taxa de Variação da retenção do biénio 14/16 face ao biénio 16/18 por ciclo de 

ensino.  
 
A variação da Taxa Global de Insucesso no biénio 16/18 face a 14/16, apresentou-se, 
em geral, francamente positiva. Na verdade, excetuado o ocorrido ao nível do 2.º 
CEB que se traduziu num agravamento superior a 10%, todos os outros indicadores 
mostram melhoria significativa na evolução dessa Taxa. 
 
Os valores mais fracos situam-se no 2.º CEB, nível de ensino este, aliás, em que se 
verificou a exceção atrás referida. 
 
Em termos de Agrupamento, destaca-se o 3º CEB que registou uma variação 
qualitativa que superou as verificadas nos outros grupos escolares e, em sentido 
negativo, assinala-se o ocorrido com o 2º CEB.
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Evolução da Taxa de Retenção por Ciclo de Ensino entre os biénios 1416 
e 1618.  
 

 
Fonte: Equipa de Missão do PNPSE 

 

FENOMENO ANALISADO: Evolução da Taxa de Retenção por ciclo de estudos.  
      
PERÍODO: Biénios 1416 e 1618. GRUPOS DE ESCOLAS: CONTINENTE (total das escolas), 
CIM/AM (Douro)  MUNICÍPIO (Gaia) e  AGRUPAMENTO (Júlio Dinis) 
 

Dados do Agrupamento:  Biénio de 1416   Biénio de 1618   
 
De uma maneira geral, no biénio 1618, comparativamente ao biénio 1416, a Taxa de 
Retenção registou uma evolução positiva. Podemos verificar que, em termos médios 
dos 3 níveis de ensino e dos 4 conjuntos escolares analisados, como em cada um 
desses níveis e conjuntos de per se, a Taxa de Retenção apresenta um decréscimo no 
Biénio 1618, relativamente ao 1416. 
 
Ainda que tenha sido no Agrupamento que se registam, em termos da média do 
Ensino Básico, os maiores níveis da Taxa de Retenção, é também neste conjunto de 
escolas que se verificou a variação mais favorável do Biénio 14/16 para o 16/18. 
 
Destaca-se que os resultados mais favoráveis foram os registados no 1º CEB, no 
Biénio 16/18 e que os menos favoráveis ocorreram com o 3º CEB no Agrupamento, no 
Biénio 14/16.  
 
Numa perspetiva evolutiva, foi também no Biénio 16/18, no 3º CEB e no 
Agrupamento que se alcançou a maior taxa de melhoria. Por outro lado, é também 
no Agrupamento, no 2º CEB, onde se registaram os piores nessa evolução (verificou-
se um aumento na Taxa de Retenção). 
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Taxa de Variação da retenção do biénio 1416 face ao biénio 1618 por 
ciclo de ensino.  
 

 
Fonte: Equipa de Missão do PNPSE 

FENOMENO ANALISADO: Variação da Taxa de Retenção por ciclo de ensino. 
 
PERÍODO: Biénios 1416 e 1618. GRUPOS DE ESCOLAS: CONTINENTE (total das escolas), 
CIM/AM (Douro) MUNICÍPIO (Gaia) e AGRUPAMENTO (Júlio Dinis) 
 
O facto de as percentagens, todas elas (com exceção da variação registada ao nível do 
2º CEB do Agrupamento) se situarem em campo negativo, significa que houve uma 
melhoria (redução das taxas de retenção). 
 
A variação da Taxa Global de Insucesso no biénio 16/18 face a 14/16, apresentou-se, 
em geral, francamente positiva. Na verdade, excetuado o ocorrido ao nível do 2.º 
CEB, no Agrupamento, que se traduziu num agravamento superior a 10%, todos os 
outros indicadores mostram melhoria significativa na evolução dessa Taxa. 
 
Assinala-se que foi a nível da CIM, nos 3 ciclos de estudos, nomeadamente no 3º CEB 
que a variação qualitativa apresentou valores mais expressivos. 
Em termos de níveis de ensino, essa tendência (variação positiva) aparece mais 
acentuada no 1º CEB. 
Os valores mais fracos situam-se no 2.º CEB, nível de ensino este, aliás, em que se 
verificou a exceção atrás referida. 
 
As variações registadas no Agrupamento e nos 3 graus de ensino analisados seguiram 
as verificadas nos restantes conjuntos escolares. Em geral, em níveis semelhantes aos 
do conjunto de escolas do continente e do Município de Gaia e ligeiramente abaixo do 
ocorrido nas escolas da CIM. 
Em termos de Agrupamento, destaca-se o 3º CEB que registou uma variação 
qualitativa que superou as verificadas em nos outros grupos escolares e, em sentido 
negativo, assinala-se o ocorrido com o 2º CEB. 
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2.2 Cumprimento de Compromissos 2017/18 
 
No quadro do Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de Abril, reforçado pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº23/2016, de 11 de Abril foi criado o Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). Em conformidade, o AEJD 
concebeu e apresentou o Plano de Ação Estratégica (PAE) para execução no biénio de 
2016/2018.  
Para aumentar a eficácia das medidas a implementar, o Ministério da Educação 
colocou um recurso docente adicional. 
 

Medida 1: Intensificar as Medidas para o Sucesso nas Disciplinas de 
Português e de Matemática 
 

Fragilidade: Níveis de proficiência ao nível da comunicação oral e escrita de 

português e da linguagem matemática;  
Problema: Taxas de Sucesso Escolar 
 

Objetivos a atingir com a medida 
 Garantir os níveis de proficiência de leitura e escrita dos alunos do 1º e 2º ano; 

 Melhorar o sucesso escolar na disciplina de português dos alunos do 2º, 5º, 6º, 7º, 
8º e 9º anos; 

 Melhorar o sucesso escolar na disciplina de matemática dos alunos do 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos; 

 Melhorar a Qualidade do Sucesso. 
 

Metas a alcançar com a medida 

 Aumento a Taxa Global de Sucesso reduzindo em cada Ano Letivoa taxa de 
insucesso global; 

 Qualificação do Sucesso Educativo aumentando a taxa dos níveis superiores (B/MB; 
4/5). 
 

Tabela 9  – Histórico e Metas de Sucesso definidas para o biénio de 2016/2018 

    Histórico de sucesso Metas de sucesso 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2016/17 2017/18 
 Nº de 

alunos 
inscritos 

Nº de 
alunos 
aprov. 

Nº de 
alunos 

inscritos 

Nº de 
alunos 
aprov. 

Nº de 
alunos 

inscritos 

Nº de 
alunos 
aprov. 

 

Histórico 
(média) 

Taxa de 
Sucesso 

Taxa de 
Sucesso 

1º CEB 523 496 503 471 525 497 94,4 95,1 95,8 
2º CEB 242 193 222 184 187 162 83,1 85,2 87,3 
3º CEB 327 258 326 270 268 198 78,5 81,2 83,9 
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2.2.1 Medida 1: Concretização dos Compromissos: Objetivos e Metas 
 
Avaliação Interna (Taxa de Transição / Qualidade de Sucesso)  

 

Tabela 10 – Cumprimento da Taxa de Sucesso Global por Ciclo / Agrupamento 

 2017/18 

 % de Sucesso (transição) 

 Valores de partida Metas de sucesso Resultados obtidos Desvio 
1º CEB 94,4 95,8 97,6 +1,8 
2º CEB 83,1 87,3 82,6 -4,7 
3º CEB 78,5 83,9 91,6 +7,7 
 

As metas  relativas à taxa de transição foram superadas nos 1º e 3º ciclos em 1,8 e 
7,7 pontos percentuais respetivamente.  
 
No 2º ciclo, os resultados situaram-se 4,7 pontos percentuais abaixo da meta 
definida. 

 
1º CICLO 

 

Evolução da Taxa de Sucesso / Qualidade do Sucesso 
 

Tabela 11 - Evolução da Taxa de Sucesso / Qualidade do Sucesso do 1º ciclo do ensino básico. 

 

A análise dos resultados demonstra, em comparação com o Ano Letivo anterior, uma 
melhoria dos resultados nos em todos os anos. A média da taxa de sucesso global 
regista uma melhoria de 2,3 pontos percentuais. 
No que concerne à qualidade do sucesso, apenas o 3º ano regista um decréscimo da 
taxa de níveis iguais ou superiores a 3 em todas as disciplinas. Os restantes anos 
registam uma melhoria com maior expressão no 4º ano.  
 
No 1º ciclo, a taxa média de sucesso (97,6%) posicionou-se 1,8 pontos 
percentuais acima da meta estabelecida (95,8%). 
A média da taxa de sucesso pleno evoluiu favoravelmente, registando-se 
uma melhoria de 1 ponto percentual em relação ao Ano Letivo de 2016/17. 

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Tx Sucesso 
% 

Desvio % Níveis => 3 
Tds as Disc. % 

Desvio % 

1º ano 100 = 100 = 85,6  86,3 +0,7 

2º ano 83,3 
 

91,5 +8,2 
 

79,2  80,3 +1,1 

3º ano 98 
 

99,2 +1,2 
 

95  93,5 -1,5 

4º ano 100 
 

100 = 
 

89,6  93,3 
 

+3,7 
 

Global 95.3  97,6 +2,3  87,4  88,3 +0,9 
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Garantir os níveis de proficiência de leitura e escrita dos alunos do 1º e 
2º ano. 
 

Evolução do Sucesso nas Disciplinas de Português e de Matemática 
 

Tabela 12 - Evolução do sucesso escolar na disciplina de português ( 1º e 2º anos). 

 

Em comparação com o Ano Letivo anterior, nos 1º e 2º anos verificou-se uma melhoria 
dos níveis positivos da disciplina de português resultando num aumento global de  
1,1%.  
 
Este dado parece indiciar uma melhoria dos níveis de proficiência de leitura e escrita 
dos alunos do 1º e 2º anos. 
 

Tabela 13 - Evolução da taxa de sucesso escolar na disciplina de matemática (1º Ciclo). 

 

Na disciplina de matemática o 1º ciclo regista uma subida da taxa de positivas (+2,9%).  
 
Excetuando o 3º ano nos restantes verificou-se uma melhoria na média e no índice 
de positivas (+0,1 e +5%). 
 
O 1º ciclo registou uma evolução favorável em todos os domínios analisados: sucesso 
absoluto (transições); qualidade do sucesso; sucesso nas disciplinas de português e 
de matemática.   
 

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Média Geral da Disciplina % Positivas da Disciplina  

PORTUGUÊS  

1º ano 3,88 
 

3,89  86,6  87,2   

2º ano 3,53 
 

3,30  81,2  83,8   

Global     83,9  85,0   

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Média Geral da Disciplina % Positivas da Disciplina  

MATEMÁTICA  

1º ano 3,68  4,07  83,5  88,9   

2º ano 3,55  3,45  80,5  83,8   

3º ano 3,90 
 

3,69  98,0  96,8   

4º ano 3,78 = 3,78  91,0  95,2  

Global     88,3  91,2  
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2º CICLO 
 
 

Evolução da Taxa de Sucesso / Qualidade do Sucesso 
 
 

Tabela 14 – Evolução da Taxa de Sucesso / Qualidade do Sucesso do 2º ciclo. 
 

 

Os dados evidenciam uma degradação da taxa de sucesso no 5º ano. Regista, no 
entanto, uma melhoria da taxa de sucesso pleno (+2%) que traduz uma evolução 
favorável da qualidade do sucesso.  
O 6º ano regista uma melhoria significativa quer em termos de sucesso global como na 
qualidade do sucesso.  
 

No 2º ciclo a taxa média de sucesso (82,7%) posicionou-se 4,6 pontos percentuais 
abaixo da meta estabelecida (87,3%). 
 
Em relação ao Ano Letivo de 2016/17, a média da taxa de sucesso pleno evoluiu 
favoravelmente no 5º ano (+2%), e no 6º ano (+10,4%) traduzindo um aumento 
global de 6,2% 
 

Importa referir que o 5º ano regista uma diminuição da taxa de sucesso (transições), e, 
simultaneamente, uma melhoria da taxa de sucesso pleno. Esta fenómeno parece 
traduzir o esforço do agrupamento na promoção não só do sucesso absoluto, mas 
também da qualidade do sucesso.  
 
A este propósito, importa assinalar o impacto dos resultados obtidos pelos alunos de 
etnia cigana (transitaram 2 em 14) na taxa de insucesso global (retenções) de ciclo. A 
taxa de retenção destes alunos situou-se em 86% (90% no 5º ano e 75% no 6º ano), 
enquanto a dos restantes alunos situou-se em 12%. Dos 35 alunos retidos, 12 são de 
etnia cigana.  
Nos restantes ciclos, este fator foi menos impactante em termos de insucesso.  No 1º 
ciclo porque não há lugar a retenções no 1º ano, no 3º ciclo porque o número de 
matrículas destes alunos é muito reduzido.  
 

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Tx Sucesso  
% 

Desvio 
% 

Níveis => 3 Desvio 
% Tds as Disc. % 

5º ano 81,6  78,6 -3,0 49,5  51,5 +2,0 
 

6º ano 83,2  
 

86,7 +3,5 52,6  63 +10,4 

Global 82,4  82,7 +0,3 51  57,3 +6,2 
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Evolução do Sucesso nas Disciplinas de Português e de Matemática 
 
 

Tabela 15 – Evolução do sucesso escolar na disciplina de português. 

 

Em comparação com o Ano Letivo anterior, no 2º ciclo verificou-se uma ligeira 

melhoria da média (+0,1) e uma degradação da taxa de positivas (-1%) na disciplina 

de português.  

O 6º ano registou uma melhoria de 1,1 pontos percentuais, enquanto o 5º ano 

diminuiu em 2,7 pontos percentuais a taxa conseguida no ano anterior. 

 
Tabela 16 – Evolução do sucesso escolar na disciplina de matemática. 

 
Globalmente, o 2º ciclo regista um aumento do indíce de positivas (+2,7%) na 
disciplina de matemática. 
 
O 5º ano regista uma descida significativa de 7,7% da taxa de sucesso e o 6º ano uma 
subida assinalável de 13,1%. 
 
O 6º ano evidencia uma evolução favorável em termos de sucesso absoluto e de 
qualidade de sucesso, nas disciplinas de português e de matemática.  
 
Em contraciclo, no 5º ano estas taxas sofreram um decréscimo significativo (fator 
explicativo mais impactante descrito acima).  
 
 
 

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Média Geral da Disciplina % Positivas da Disciplina   

PORTUGUÊS  

5º ano 3,15 
 

3,17  78,4  75,7   

6º ano 3,20 
 

3,28  83,7 
 

 84,8   

Global     81,0  80,3  

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Média Geral da Disciplina % Positivas da Disciplina   

MATEMÁTICA   

5º ano 3,01 
 

2,77  65,0  57,3   

6º ano 2,68 
 

3,36  65,2  78,3   

Global     65,1  67,8  



Relatório Anual de Progresso do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis  2018 

 

 29 

 

3º CICLO 
 

Evolução da Taxa de Sucesso / Qualidade do Sucesso 
 

 
Tabela 17 - Evolução da Taxa de Sucesso / Qualidade do Sucesso do 3º ciclo. 

 

Em comparação com o Ano Letivo anterior, o 3º ciclo regista uma melhoria dos 
resultados em todos os anos de escolaridade (+ 5,9%; + 8,4%; +5,2). Verifica-se uma 
melhoria de 6,4 pontos percentuais da taxa global de sucesso. 
 
No que concerne à qualidade do sucesso (níveis iguais ou superiores a 3 em todas as 
disciplinas) todos os anos registam um aumento considerável (com maior expressão no 
7º ano).  
 
No 3º ciclo a taxa média de sucesso (91,6%) posicionou-se 7,7 pontos 
percentuais acima da meta estabelecida (83,9%). 

 
A média da taxa de sucesso pleno evoluiu favoravelmente, registando-se 
uma melhoria global de 9,7 pontos percentuais em relação ao Ano Letivo 
de 2016/17. 
 
 

De salientar que o 3º ciclo registou uma melhoria assinalável tanto do 
índice de sucesso absoluto (+6,4%) como do índice de sucesso pleno 
(+9,7%).  
 

 

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Tx Sucesso  
% 

Desvio 
% 

Níveis => 3 
Tds as Disc. % 

Desvio 
% 

7º ano 79,8 
 

85,7 +5,9 45,6  58,2 +12,6 

8º ano 88,2 
 

96,6 +8,4 46,2  53,4 +7,2 

9º ano 87,5 
 

 

92,7 +5,2 48,0  57,3 +9,3 

Média 85,2  91,6 + 6,4 46,6  56,3 +9,7 
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Evolução do Sucesso nas Disciplinas de Português e de Matemática 
 
 

Tabela 18 – Evolução do sucesso escolar na disciplina de português. 

 
Em comparação com o Ano Letivo anterior, o 3º ciclo registou uma melhoria 
considerável das médias e das taxas de sucesso da disciplina de português (+5,8%). 
 
O 7º desceu 1,2% e, em sentido contrário, o 8º aumentou, de forma expressiva, a 
taxa de sucesso nesta disciplina (+16,9%). 
 
 

Tabela 19  – Evolução do sucesso escolar na disciplina de matemática. 

 
Na disciplina de matemática, o 3º ciclo registou uma melhoria da taxa níveis 
positivos de 12,7 pontos percentuais.  
Esta melhoria verificou-se em todos os anos, com especial contributo dos 7º e 9º 
anos (13,7% e 20,9%).  
 
De salientar que o 3º ciclo registou uma melhoria assinalável em todos os domínios 
analisados: sucesso absoluto (transições); qualidade do sucesso; sucesso nas 
disciplinas de português e de matemática.   
 

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Média Geral da Disciplina % Positivas da Disciplina   

PORTUGUÊS  

7º ano 3,06 = 3,06  84,3  83,1   

8º ano 3,01 
 

3,15  74,0  90,9   

9º ano 2,91  3,20  81,4  82,9   

Global     79,9  85,7  

 2016/17  2017/18  2016/17  2017/18  

Média Geral da Disciplina % Positivas da Disciplina   

MATEMÁTICA  

7º ano 2,70 
 

3,44  53,7  67,4   

8º ano 2,98 
 

2,89  60,0  63,6   

9º ano 2,76  3,10  53,5  74,4   

Global     55,7  68,4  
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Ações específicas no âmbito da Medida 1  
 

Manutenção e reforço das práticas educativas implementadas no biénio 
de 2016/2018. 
 
Implementação de novas medidas: 
 

Plano Global de Ação de Melhoria para o Triénio 2017/18-
2019/20 
 
Foi elaborado o Plano de Ações de Melhoria do Agrupamento, para o triénio 2018-
2020, e inscreve-se numa estratégia de ação de melhoria contínua, a fim de colmatar 
os pontos fracos/fragilidades identificados, através do reforço e consolidação de boas 
práticas que promovam o empenhamento dos todos os agentes envolvidos para que 
resulte numa melhoria dos desempenhos e dos resultados escolares e que seja 
potenciador de níveis superiores de eficácia. 
 

Áreas de Melhoria  
 

 Aprofundamento da identificação rigorosa dos fatores internos explicativos do 
sucesso e do insucesso dos alunos, enquanto etapa primeira na conceção de 
um plano de ações de melhoria que potencie a eficácia da ação educativa e a 
melhoria dos resultados escolares. 
 

 Aumento do recurso regular e sistemático a metodologias ativas e 
experimentais, em todos os níveis de educação e ensino, tendo em vista a 
aquisição gradual por todas as crianças e alunos de uma boa literacia científica. 
 

 Implementação de um processo consistente de acompanhamento e supervisão 
da prática letiva em contexto de sala de aula, com vista à promoção de reflexão 
em torno da ação e ao desenvolvimento profissional dos docentes. 

 

 Aprofundamento de uma cultura de autoavaliação coerente e sustentada, 
aberta à participação dos elementos da comunidade educativa, com impacto 
na melhoria da qualidade do serviço educativo prestado. 
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Planos de Ação de Melhoria para o Ano Letivo de 2017/18 

 
Concebidos na sequência da identificação das seguintes fragilidades da escola: 
 

 Baixo desempenho dos alunos na avaliação externa na área/disciplina de 
Matemática. 

 Ausência de implementação sistemática de metodologias ativas e 
experimentais em todos os níveis de educação e ensino, tendo em vista a 
aquisição gradual por todas as crianças e alunos de uma boa literacia científica. 
 

Ciências Experimentais – Metas:  
 Aumentar as atividades práticas de base, experimental e/ou de campo em 25% 

na Educação Pré-Escolas, no 1º Ciclo e na disciplina de Ciências Naturais nos 2º 
e 3º Ciclos em 15%. 

 Aumentar em 15% as atividades práticas de base laboratorial e/ou 
experimental na disciplina de Físico Química. 

 
 

Grau de consecução da ação 
 
O desenho da ação de melhoria, considerando a metodologia da planificação 
estratégica permitiu, entre outros aspetos: 
 

 Aprofundar o trabalho cooperativo e colaborativo entre os docentes na 
planificação de atividades, elaboração de materiais direcionadas para a 
melhoria das aprendizagens no domínio cognitivo “Raciocinar/Criar”; 

 Reconhecer a importância da metodologia da planificação estratégica na 
ação pedagógica para a superação das fragilidades evidenciadas pelos 
alunos; 

 Superar a meta definida (superar a fragilidade em 25% dos alunos 
sinalizados), tendo-se verificado que 61% dos alunos conseguiram 
ultrapassar as dificuldades diagnosticadas neste domínio (97 alunos em 
125); 

 Aumentar a motivação e autonomia dos alunos através da realização das 
atividades propostas, de natureza mais prática, bem como da sua auto-
estima. 
 

Melhorias  conseguidas 
 

 Realização de um Workshop, dirigido aos docentes da Educação Pré-Escolar 
e do 1.º Ciclo, sobre clarificação de conceitos e potencialidades de cada tipo 
de atividade prática no ensino e aprendizagem das ciências experimentais. 

 Reforço do trabalho colaborativo interpares, em sede de departamento, 
subdepartamentos, no âmbito do planeamento, elaboração e validação dos 
guiões/protocolos das atividades práticas. 
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 Aprofundamento/reflexão de conceitos e de conhecimentos científicos na 
área das ciências experimentais, que promoveu o enriquecimento 
profissional dos docentes envolvidos, contribuindo para melhoria da 
qualidade das aprendizagens. 

 Motivação/Empenho/Comprometimento dos docentes de diferentes ciclos 
de educação e ensino no trabalho desenvolvido, corporizados na partilha de 
boas práticas promotoras de sucesso das crianças e alunos. 

 Superação das metas estabelecidas para o aumento da implementação de 
atividades práticas de base laboratorial, experimental e/ou de campo em 
todos os níveis de educação e de ensino. 

 Implementação de práticas de monitorização, com utilização de indicadores 
credíveis, no âmbito da realização das atividades práticas, em todos os níveis 
de educação e ensino, que permitiu aferir com objetividade o grau de 
consecução das metas definidas. 

 Motivação dos alunos para a realização das atividades práticas, com impacto 
positivo quer ao nível da sua participação, quer ao nível do empenho na 
execução das tarefas propostas, que contribuíram para o aprofundamento 
de competências nos alunos no âmbito do saber-fazer (competências 
procedimentais) e do saber-ser (competências atitudinais). 

 
 

Matemática no domínio Raciocinar e Criar – Objetivo / Meta 
 

 Desenvolver o domínio cognitivo “Raciocinar / Criar”, no âmbiro da 
Matemática, nos alunos do 1º Ciclo identificados com esta fragiliadade. 

 Superar esta fragilidade em 25% dos alunos sinalizados. 
 
 

Grau de consecução da ação 
 

 Dinamizar formação interna interna no âmbito do ensino experimental das 
ciências, realizada por uma das Interlocutoras, dirigida aos docentes da 
Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo; 

 Envolver os docentes no planeamento, elaboração e validação dos 
guiões/protocolos das atividades laboratoriais e/ou experimentais; 

 Promover o desenvolvimento profissional dos docentes, que contribuiu para 
melhoria da qualidade das aprendizagens; 

 Superar as metas estabelecidas (1.Aumentar as atividades práticas de base 
experimental e/ou de campo em 25% na Educação Pré-Escolar, no 1.º ciclo e 
na disciplina de Ciências Naturais no 2.º ciclo, em 15% na mesma disciplina 
do 3.º ciclo; 2. Aumentar em 15% as atividades práticas de base laboratorial 
e/ou experimental na disciplina de Ciências Físico-Químicas), verificando-se 
um incremento da frequência destas atividades em 96% na Educação Pré-
Escolar, 42% no 1.º Ciclo, 72% no 2.º Ciclo na disciplina de CN, 31% no 3.º 
Ciclo na disciplina de CN e em 78% na disciplina de FQ; 

 Melhorar a motivação dos alunos e incrementar o gosto/aprendizagem pelas 
ciências, evidenciada na adesão às atividades propostas. 
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Melhorias  conseguidas 

 
 Aprofundamento do trabalho colaborativo entre docente ao nível do 

planeamento das atividades, da elaboração de materiais e seleção de tarefas 
direcionadas para a melhoria das aprendizagens no domínio cognitivo 
“Raciocinar/Criar”, para todos os anos de escolaridade do 1.º ciclo. 

 Motivação/Envolvimento/Comprometimentos dos docentes no trabalho 
desenvolvido. 

 Reconhecimento pelos docentes da relevância da metodologia da 
planificação estratégica, focada no acompanhamento das estratégias 
pedagógico-didáticas adotadas para superação de fragilidades evidenciadas 
pelos alunos. 

 Melhoria dos resultados dos alunos no domínio cognitivo “Raciocinar/Criar”, 
verificando-se a superação da meta definida. 

 Motivação dos alunos para a realização das atividades propostas, de 
natureza mais prática, que promoveram um aumento da sua autonomia, na 
execução de tarefas, e da sua autoestima pela superação das dificuldades 
que apresentavam. 

 Realização das atividades integradas no PAA (no âmbito da especificidade 
disciplinar e de carácter transversal) foram relevantes para a promoção da 
melhoria das aprendizagens, dado que foram programadas de acordo com 
um modelo de intervenção assente numa construção integrada do saber, do 
saber fazer, do saber ser e do saber tornar-se. 

 
(Relatório da IGEC de 08 de agosto de 2018)  

 

 
Planos de Ação de Melhoria dos Grupos Disciplinares para o Ano 
Letivo de 2017/18 
 
Concebidos na sequência da análise dos resultados obtidos nas Provas de Aferição e 
Provas Finais de 3º ciclo de 2016/2017 e dos resultados obtidos na avaliação sumativa 
final do 1º período.  
 
Os subdepartamentos consideraram a sua implementação eficaz, com impacto 
positivo nas aprendizagens, sugerindo a sua continuidade no Ano Letivo de 2018/2019. 
 
Importa realçar que ao longo de todo o Ano Letivo, os conselhos de turma, os grupos 
disciplinares, os departamentos, o conselho pedagógico, conselho geral e todas as 
estruturas do Agrupamento analisaram os resultados escolares, refletiram sobre os 
fatores que os condicionaram e definiram medidas e estratégias de remediação.  
 



Relatório Anual de Progresso do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis  2018 

 

 35 

 

 

2.2.2 Medida 2: Planificar e Agir de Forma Colaborativa para Melhorar 
as Aprendizagens  

 

Fragilidade: Dinâmicas de trabalho em sala de aula centradas na inovação, na 

diferenciação pedagógica e no trabalho colaborativo dos docentes. 
  
Objetivos a atingir com a medida 
 Tornar o trabalho colaborativo uma prática mais consistente em todos os 

departamentos do Agrupamento; 

 Melhorar a gestão curricular e a qualidade das aprendizagens; 

 Melhorar a contribuição para a melhoria das práticas letivas. 

 
Metas a alcançar com a medida 
 Uma / Duas reuniões mensais entre os professores que lecionam o mesmo 

ano/disciplina; 

 Portefólios com uma a três unidades/sequências temáticas por ano/disciplina. 

 
 
Planeamento e Planificação 
 
O planeamento das atividades letivas foi concretizado, em grupo, pelos docentes que 
lecionaram as mesmas disciplinas e anos, nomeadamente ao nível da elaboração das 
planificações. De salientar que foram criadas condições para a promoção do trabalho 
em equipa, designadamente, a disponibilização, nos horários dos professores, de 
tempos comuns aos elementos de departamento, ciclo e projetos.  
O conselho de turma assumiu-se como o órgão nuclear da ação educativa, verificando-
se uma articulação concertada entre os docentes na gestão dos processos educativos.  
 
Numa perspetiva reflexiva, entre pares, este trabalho desenvolveu-se, acompanhando 
um ciclo de planificação conjunta, concretização, reflexão sobre a ação e reformulação 
da ação, espelhado nos planos de trabalho, balanços, atas realizados em sede de 
departamento, nos conselhos de turma e demais estruturas.  
Destaca-se que a maioria dos balanços departamentais, apresentados no final do ano, 
evidenciou, como ponto forte, o trabalho colaborativo, pela reflexão e aferição comum 
sobre o ensino-aprendizagem, bem como a organização e concretização das atividades 
que integraram os Planos de Ação de Melhoria e o Plano Anual de Atividades. O 
empenho e a participação da comunidade educativa e a dinâmica de trabalho 
colaborativo evidenciada na realização das atividades foram significativos.  
 
 
 
 
Para além do trabalho colaborativo realizado regular e informalmente, os 
Coordenadores de Ciclo reuniram sempre que foi necessário, os Departamentos e 
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Subdepartamentos Curriculares reuniram-se nos termos do Regulamento Interno. 
Destaca-se, a Equipa Multidisciplinar que reuniu sempre que os processos educativos 
dos alunos o requeram, os departamentos da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo e 
ainda, devido à sua periodicidade mensal o Conselho Pedagógico e o Conselho 
Administrativo. 
 
Salientamos ainda as reuniões semanais e trimestrais dos docentes titulares de turma 
e dos diretores de turma com encarregados de educação; as reuniões de articulação 
interciclos; as reuniões de trabalho no âmbito dos Projetos Fénix e TurmaMais.  

 
Gestão Articulada do Currículo 
 
Com a gestão articulada do currículo pretende-se garantir que, sequencialmente, ao 
longo dos ciclos e níveis de ensino, os alunos progridam gradualmente nas suas 
aprendizagens. Deste modo, as práticas de articulação curricular, para além de 
promoverem a coerência da sequencialidade e a consistência das aprendizagens dos 
alunos, também facultam aos docentes espaços de interação e oportunidades de 
partilha de saberes e de experiências educativas, enriquecido através do planeamento 
e execução de atividades do PAA, tendo por base os princípios orientadores do PEA e 
as metas definidas no PAE.  
 
Sob a dinamização dos coordenadores de departamento e subdepartamento curricular 
e coordenadores de ciclo, diretores de turma, grupos de trabalho, esta articulação, 
patente nas planificações, contemplou propostas de conteúdos, objetivos, atividades, 
instrumentos e modalidades de avaliação que, de forma integrada e sequencial, 
garantiram o cumprimento das orientações programáticas e das metas prescritas para 
cada ciclo/disciplina. Nas reuniões periódicas de subdepartamento, os professores 
fizeram um balanço da implementação da articulação curricular vertical, e, sempre que 
necessário, adequando o plano inicial às necessidades identificadas durante a prática 
letiva.  
A continuidade dos docentes no grupo/turma foi um dos critérios que favoreceu a 
articulação vertical do currículo ao permitir o acompanhamento do percurso escolar 
dos alunos. 
 
No que respeita à educação pré-escolar e ao 1º ciclo, a articulação aconteceu em 
especial com os alunos do 1º ano, porque se entende que é importante que os/as 
docentes envolvidas, conheçam o trabalho desenvolvido com as crianças nos anos 
letivos anteriores, para que daí surja um maior conhecimento de cada criança, na 
intenção de se minorar rejeições e otimizar resultados educativos.  
No início de cada ano letivo, as educadoras e as professoras do 1º ano reuniram, para 
que aquelas pudessem, na primeira pessoa, passar o testemunho do desenvolvimento 
de cada criança que iniciou o 1º ano e entregar à Professora Titular da turma, a capa 
com o Dossier Individual do Aluno, as fichas de avaliação individual de cada ano que a 
criança frequentou o JI, e os relatórios de apoio, quando foi o caso (Psicóloga, 
Terapeuta da Fala...) 
Conseguiu-se, dessa maneira, dar indicações precisas e concretas, da melhor forma de 
serem ultrapassadas dificuldades, na construção partilhada de estratégias e situações 
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de aprendizagem, passíveis de orientarem as crianças no caminho do sucesso 
educativo. 
Durante o 1º período realizaram em comum um projeto de articulação, no qual 
registaram os objetivos, estratégias e atividades que iriam desenvolver ao longo do 
ano, procurando sempre articular os conteúdos curriculares porque se crê que a 
articulação curricular é uma forma de tornar mais eficiente o processo educativo. 
No final de cada período reunirm para realizarem em conjunto, a partilha e avaliação 
das atividades efetuadas ao longo desse tempo, bem como das fragilidades, 
constrangimentos e formas de os ultrapassarem. 
 
Relativamente à articulação entre o 1.º e 2.º ciclo foram aplicadas várias estratégias 
facilitadoras de articulação vertical, nomeadamente, nas disciplinas de Português e 
Matemática.  
No final do ano letivo, as docentes que lecionaram o quarto ano no ano transato 
reuniram-se com os docentes de quinto ano que os iriam receber. Os professores do 
primeiro ciclo transmitiram informações tanto a nível de conhecimentos como a nível 
de atitudes.  
 

 
Ações específicas no âmbito da Medida 2 

  
 Elaboração de planificações de curto prazo por unidades/sequências temáticas 

entre os docentes que lecionam o mesmo ano/disciplina, ou em coadjuvação 
pedagógica; 

 Construção de materiais pedagógicos significativos; 

 Reflexão sobre a prática letiva entre os docentes que lecionam o mesmo 
ano/disciplina, ou em coadjuvação pedagógica; 

 Reflexão sobre o trabalho em parceria / trabalho colaborativo como forma de 
suporte à supervisão pedagógica do Agrupamento. 

 
Os objetivos e as metas definidas foram cumpridos, contudo, deve 
manter-se o esforço de incremento das ações descritas. 
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2.2.3 Medida 3: Fomentar Práticas de Tutoria de Professores  

 
Fragilidade: Indisciplina - Nº de incidentes críticos registados. 

 
Objetivos a atingir com a medida 
 Diminuir o número de alunos com infrações passíveis de medidas corretivas com 

referência ao registado no ano anterior; 

 Diminuir o número de alunos com infrações passíveis de medidas sancionatórias 
com referência ao registado no ano anterior. 

 
Metas a alcançar com a medida 
 Redução do número de ocorrências disciplinares no espaço escolar considerando o 

número registado no ano anterior. 

 
No Ano Letivo de 2017/2018, 73 alunos (29 do 2º ciclo e 44 do 3º ciclo) com duas ou 
mais retenções usufruíram da medida de Apoio Tutorial Específico com o objetivo de 
incrementar o seu envolvimento nas atividades educativas, nomeadamente, através 
do planeamento e da monitorização do seu processo de aprendizagem. 
Esta medida constitui-se como um fator importante para a autorregulação das 
aprendizagens, incrementando, deste modo, o bem-estar e a adaptação às suas 
expectativas académicas e sociais. 
 
Este apoio foi prestado por sete professores-tutores dos quais, quatro receberam  
formação específica para o efeito.  
 
Todos os alunos que reuniram as condições exigidas para Apoio Tutorial Específico 
foram contemplados com professor-tutor. 
 
 
Incidentes Críticos 
 
Incidentes críticos registados como infrações passíveis de medida corretiva (MC) ou de 
medida disciplinar sancionatória (MDS), de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
escolar, Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
 
Nas reuniões de receção dos alunos que marcaram a abertura do ano letivo, o diretor, 
diretor de turma/ professor titular de turma, deram a conhecer aos alunos e aos pais e 
encarregados de educação, as normas de conduta, bem como a organização e o 
funcionamento das escolas do Agrupamento, que se encontram estabelecidas no RI 
(Regulamento Interno). Estas orientações de rigor no cumprimento de regras foram 
apresentadas e reforçadas pelo diretor e pelos professores titulares de turma e 
diretores de turma em reuniões com os alunos por ano de escolaridade. 
Em situações em que as regras não foram cumpridas pelos alunos, de acordo com o 
Regulamento Interno e os normativos em vigor, foram acionadas medidas corretivas e 
ou sancionatórias. 
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Tabela 20 – Evolução dos Incidentes críticos passíveis de medida corretiva (MC) ou medida disciplinar sancionatória 
 (MDS) 

 
 

Na generalidade, os alunos assumiram comportamentos e atitudes corretas dentro e 
fora das salas de aula e nos espaços de recreio. Contudo, houve casos de indisciplina 
registados, com especial expressão no 3º ciclo.  
 
Globalmente, em 2017/18, comparativamente com o Ano Letivo anterior registou-se 
um aumento do nº de ocorrências passíveis de aplicação de medida corretiva (6) e 
uma diminuição de ocorrências passíveis de aplicação medida disciplinar sancionatória 
(-6).  
 
Apesar de ser considerável o nº de infrações graves, são apenas 5, 10, e 9 os alunos 
infratores nos 1º, 2º e 3º ciclos respetivamente.   
 
Os compromissos assumidos neste domínio não foram cumpridos. 
Podemos no entanto afirmar que a eficácia da aplicação desta medida se verificou em 
outros campos de análise, nomeadamente em termos de comportamento em sala de 
aula e outros espaços escolares e em termos de resultados escolares dos alunos 
abrangidos.  
 
Existem variáveis exteriores à escola (contextos familiares e sociais e culturais dos 
alunos envolvidos) que condicionaram o cumprimento das metas definidas. 
No que concerne às variáveis internas, realçamos a não existência de oferta educativa 
adequada às necessidades destes alunos. Apesar de ter sido proposta, não houve um 
número suficiente de alunos que reunisse as condições necessárias para integrar essas 
ofertas.  
 
Os  valores de abandono escolar são residuais. A criação de ambientes motivadores e 
integradores de aprendizagens formal e informal, presentes no PAA, parece muito 
pertinente na integração e no envolvimento das crianças e jovens no processo de 
ensino e de aprendizagem e consequentemente na prevenção do abandono escolar.  

 

 Indisciplina 

  MC MDS 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

C
ic

lo
 d

e 

Es
tu

d
o

s 

1º 7 8 6 5 0 0 0 0 

2º 2 1 10 0 7  11 16 17 

3º 2 1 1 18 15  4 9 2 

Agrupamento 11 10 17 23 22 15 25 19 
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Ações específicas no âmbito da Medida 3  
 
• Aperfeiçoamento dos critérios atitudinais, unificando-os em todos os ciclos de 

estudos; 
• Informação clara aos pais e aos alunos do peso das atitudes e comportamento do 

aluno para alcançar uma maior classificação percentual (uso eficaz dos critérios de 
avaliação atitudinais no aumento da responsabilização dos alunos pelo trabalho); 

• Fomento de práticas de tutoria de professores e de tutoria de pares;  
• Reforço da coadjuvância/codocência em turmas mais problemáticas; 
• Reforço, sempre que possível, da vigilância dos espaços escolares; 
• Continuidade à Ocupação Plena dos Alunos durante o período de permanência no 

estabelecimento escolar; 
• Elaboração/reforço e uniformização das normas de atuação e de procedimentos; 
• Melhoramento da eficácia e da rapidez na aplicação das sanções/penas; 
• Reforço da autoridade dos Assistentes Operacionais; 
• Promoção da formação para os agentes educativos; 
• Manutenção nos 2º e 3º ciclos da execução do Projeto Gipsy; um Caminho para a 

Inclusão, direcionado para a intervenção social e comunitária das famílias de etnia 
cigana;  

• Educação para a Cidadania como Oferta Complementar prevista nas matrizes 
curriculares; 

• Disponibilização aos alunos de melhores condições para identificação dos seus 
interesses vocacionais ajudando-os a construir os seus projetos de vida (orientação 
vocacional); 

• Alargamento das parcerias com entidades locais para intervenção em contextos 
familiares de alunos com maiores indicadores de risco educacional/social. 

 
 

Monitorização da Eficácia das Medidas Implementadas  
 
Estas medidas foram sistematicamente monitorizadas e analisadas quanto ao seu 
impacto e eficácia, para se poder reorientar os percursos dos alunos, em função das 
necessidades e dos resultados específicos alcançados. Este processo constitui um 
trabalho conjunto no qual intervieram os conselhos de turma, os diretores de turma, a 
psicóloga do Agrupamento, os orientadores da sala de estudo, os professores tutores e 
a coordenadora do PAE. 
 

A inexistência de uma oferta educativa/formativa adequada (cujas causas foram 
atrás descritas) acentua de forma significativa as dificuldades sentidas pelos alunos 
em termos de sucesso e pelo Agrupamento, enquanto organização promotora de 
inclusão e de aprendizagem do exercício de cidadania, de crescimento pessoal e 
académico do seu público-alvo. 
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 3. Considerações Finais e Recomendações 

Este relatório constitui um balanço final e uma evidência do trabalho desenvolvido nos 
últimos Anos Letivos em geral e no Ano Letivo2017/2018 em particular, que permite 
observar tanto a evolução do processo de ensino e de aprendizagem como o 
cumprimento das metas e objetivos definidos no Plano de Ação Estratégica 
estabelecido no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 
(PNPSE). Assim apresenta-se a síntese das principais informações recolhidas através da 
análise dos dados em presença, de modo a facilitar uma leitura global das diferentes 
perspetivas sobre a realidade do Agrupamento que, consequentemente poderão 
auxiliar o processo de tomada de decisão. 
 

Educação Pré-escolar 
 
As crianças, na sua maioria, realizaram as aprendizagens que lhes permitem 
enfrentarem a etapa seguinte com sucesso.  

 
Ensino Básico 
 

 Sucesso Global (% de transições) 
 

Ano Letivo de 2017/18 
 

A taxa global de sucesso do Agrupamento é de 92,6 pontos percentuais. 
A taxa global de sucesso, a nível nacional situou-se nos 94,3 %, superando em 1,7% 
o ocorrido no Agrupamento. Foi nos 5º e 6º anos que se verificou o maior 
afastamento do Agrupamento relativamente ao ocorrido a nível nacional.  

 
- O 1º ciclo apresenta os melhores resultados de todo o ensino básico, com uma 
taxa média de sucesso de 97,6%, salientando-se o 4º ano com 100%.  
Excetuando o 2.º ano, todos os resultados se situaram ligeiramente acima da Média 
Nacional. 

 
- O 2º ciclo apresenta uma taxa média de 82,6%. Este é o ciclo que apresentou os 
piores resultados e onde se verificou o maior afastamento relativamente à média 
nacional.  

 
- No 3º ciclo, a taxa média de sucesso é de 91,6%. O 8º ano supera a média nacional 
em 4 pontos percentuais. É o 9º ano que regista a maior aproximação à média 
nacional. 
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Análise Comparativa: de 2014/15 a 2017/18 

 
No período em análise, a Taxa Global de Sucesso aumentou, em termos absolutos, 
3,6 pontos percentuais, passando de 89,0% em 2014/15 para 92,6% em 2017/18, ano 
em que atingiu o seu valor máximo. 
 
No ano de 2017/2018, comparativamente ao anterior, o Agrupamento regista uma 
evolução positiva da Taxa de Sucesso, em termos absolutos (3,4%). 
 
Em 2017/18, a análise dos resultados demonstra, em comparação com o Ano Letivo 
anterior, uma degradação dos resultados no 5º ano (-3%) e uma melhoria 
significativa dos resultados em todos os anos de escolaridade, com especial 
expressão nos 2º e 8º anos (+8,3 e 8,4%), 7º (5,5%) e 9º (+5,2%). Os valores do 1º 
ciclo são já de si elevados pelo que os incrementos qualitativos vão sendo cada vez 
menos notórios.  
 
Neste mesmo Ano Letivo, a taxa global de sucesso, a nível nacional situou-se nos 
94,6%, superando em 1,7% o ocorrido no Agrupamento. Foi nos 5º, 7º e 2º anos, por 
esta ordem, que se verificou o maior afastamento do Agrupamento relativamente ao 
ocorrido a nível nacional. 
 
O comportamento acima descrito, resulta de médias globais, e assim sendo, encerram 
seguramente fenómenos de natureza distinta se analisados mais detalhadamente: 
 

1º CEB 
 
O 1º ciclo apresenta os melhores resultados de todo o ensino básico, com uma taxa 
média de sucesso de 97,6% salientando-se o 4º ano com 100%. Excetuando o 2.º ano, 
todos os resultados se situaram ligeiramente acima da Média Nacional. 
 
Constata-se que é no 2º ano que se verifica a menor taxa de sucesso ao longo de todo 
o período analisado.  
É no Ano Letivo de 2017/2018 que se obtém o melhor valor para essa Taxa (91,5%) e, 
uma melhoria assinalável de 8,3% em comparação com o Ano Letivo anterior. Esta 
situação repercute-se no diferencial comparativo dos valores da taxa de Sucesso 
registados no Agrupamento e a Média Nacional. Apesar de o Agrupamento registar 
valores inferiores, o diferencial situou-se em apenas (-1,3%). 
 
Por outro lado, é no 4º ano que ocorre os melhores resultados (> 99%). Neste ano do 
1º Ciclo, o valor mais favorável para a Taxa de Sucesso registou-se nos Anos Letivos 
de 2016/2018 (100%).  
 
Em termos gerais, no período em análise (2014/15 a 2017/18) o Agrupamento regista 
valores muito positivos quanto à evolução dos resultados. 
Globalmente, comparativamente com o Ano Letivo anterior o Agrupamento diminui 
o Grau de afastamento negativo relativamente à Média Nacional: de 4,5% para 1,7%. 
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2º CEB 
 
O 2º ciclo apresenta uma taxa média de 82,7% (5º ano 78,6%; 6º ano 86,7%). Este é o 
ciclo que apresentou os piores resultados e onde se verificou o maior afastamento 
relativamente à média nacional.  
 
Em termos gerais, no período em análise (2014/2015 a 2017/2018) o Agrupamento 
regista valores ligeiramente positivos quanto à evolução dos resultados: 
Passa de uma taxa de sucesso de 82,5% para 82,7%. 
Contudo, o Grau de afastamento relativamente à Média Nacional sofreu um 
aumento de 4 pontos percentuais (de 7,7% para 11,5%). 
 
Em relação ao Ano Letivo de 2016/17, a média da taxa de sucesso pleno evoluiu 
favoravelmente no 5º ano (+2%), e no 6º ano (+10,4%) traduzindo um aumento 
global de 6,2%. 
Este fenómeno parece traduzir o esforço do agrupamento na promoção não só do 
sucesso absoluto, mas também da qualidade do sucesso. 
 

3º CEB 
 
No período analisado (2014/2015 a 2017/2018) o Agrupamento e a Média Nacional 
registaram uma melhoria na Taxa de Sucesso, em sintonia. 
O Agrupamento, nos Anos Letivos de 2016/17 e 2017/18 superou a média nacional em 
4 e 0,6 pontos percentuais respetivamente.  
 
Em 2017/18, o 3º ciclo apresenta uma taxa média de 91,6% (7º ano 85,7%; 8º ano 
96,6%; 9º ano 92,7%). Este é o ciclo que apresentou uma evolução positiva mais 
acentuada.  
 
O 8.º ano apresenta os melhores resultados (média de 81,8%) no período em análise, 
enquanto o 7º ano regista a pior média (76,7%).  
 
Em termos gerais, no período em análise (2014/2015 a 2017/2018) o Agrupamento 
regista valores positivos quanto à evolução dos resultados: passa de uma taxa de 
sucesso de 81,2% para 91,7% e de um afastamento negativo para positivo 
relativamente à Média Nacional (de -5,5% para +0,3%) 
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 Qualidade do Sucesso  
 
Sucesso Pleno: Percentagem de alunos que transitaram/concluíram com sucesso em 
todas as disciplinas no último quadriénio, enquanto elemento indicativo da qualidade 
do sucesso:  
 
No 1º ciclo, este tipo de análise teve início no Ano Letivo de 2015/2016 apresentando, 
o resultado mais favorável dos 3 ciclos. No período em análise regista-se uma melhoria 
de 3,7 pontos percentuais. O índice mais alto de sucesso pleno ocorreu no Ano Letivo 
de 2017/2018. 
 
No 2º ciclo, o índice mais alto de sucesso pleno foi registado no Ano Letivo de 
2017/2018, invertendo a tendência de degradação progressiva verificada nos dois nos 
anteriores. 
 
No 3º ciclo, destaca-se o ano de 2017/2018 com o melhor resultado, apresentando, 
relativamente ao Ano anterior, uma melhoria de 9 pontos percentuais.  
 
Percentagem de alunos que transitou/concluiu com média superior a 4,5: Verifica-se 
uma certa estabilidade na evolução da percentagem de alunos enquadráveis neste 
critério de classificação. Destaca-se porém: 

- Que é no 1º CEB que se regista o melhor valor para este índice; 
- Que o índice decresce consoante se sobe de nível no conjunto dos ciclos em 
análise com especial expressão do 1º para o 2º ciclo; 
- O 3º ciclo regista um acréscimo de 4% em comparação com o Ano Letivo anterior. 
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 Avaliação Externa (Provas Finais de Português e de Matemática) 
 

Na disciplina de português, o Ano Letivo de 2017/2018 regista valores mais 

favoraveis para o índice de positivas de todo o período em análise, tanto no 
Agrupamento como em relação aos resultados Nacionais. A média global da escola 
foi 90,4%, ou seja, 3,4% superior à média nacional (87%). 
 

Na disciplina de matemática, ao longo no mesmo período constata-se um 

desfasamento desfavorável dos níveis de positivas registados no Agrupamento, 
relativamente à Média Nacional. 
 
Em 2017/2018, a escola registou uma média global de classificação das provas de 
42,4% ou seja, 4,6% inferior à média nacional (47%) e um índice de resultados 
positivos de 34%, situando-se 14 pontos percentuais abaixo da média nacional (48%). 
 
Contudo, refira-se que o desfasamento entre estes valores diminuiu de 18% para 
14% (o índice de positivas). 
No mesmo sentido, o desfasamento da média de classificação obtida nas provas 
passou de 10% para 5%. 
 

  

Considerado o contexto socioeconómico: 
O Agrupamento regista uma evolução favorável da média geral das provas de 
português e de matemática em comparação com o Ano Letivo anterior (de 2,68 para 
2,92). 
  
Todos os valores esperados para Agrupamento foram superados: 

- A Média Geral das duas provas (+0,26); 
- A Média de português (+0,19); 
- A média de matemática (+0,9).  

 
Contextualizando o desempenho do Agrupamento no Concelho de Vila nova de Gaia, 
verifica-se que a Média da Escola Básica Júlio Dinis supera a Média de cinco escolas 
de contexto 2 (num total de 7) e a Média de todas as escolas de contexto 1 (num 
total de 9). 

 

 
Percursos Diretos de Sucesso: este indicador mostra a percentagem de alunos que 
têm um trajeto sem retenções ao longo do ciclo e classificação positiva nas duas 
provas nacionais do 9.º ano três anos após o ingresso no 3.º ciclo. 

 

Em comparação com Ano Letivo anterior, verifica-se que este índice sofreu uma 
degradação de 5% ao nível do Agrupamento, em contraciclo com o ocorrido a nível 
Nacional que regista uma melhoria de 7%.  
Dos alunos que nas Provas Finais de 9º ano que obtiveram nível positivo nas duas 
disciplinas, apenas 27% tiveram um percurso sem retenções no 3º ciclo.  
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Plano de Ação Estratégica   
 

 Evolução dos Resultados entre os Biénios 14/16 (Histórico) e 16/18 
(Intervenção) 
 
 

3. Evolução da Taxa de Retenção por ano curricular entre os biénios 14/16 e 16/18. 
 
Comparando os dois últimos biénios (14/16 e 16/18) verificamos que no Agrupamento 
a taxa de retenção baixou em todos os anos de escolaridade exceto no 5º ano. Os 
ganhos mais expressivos ocorreram nos 8º e 9º anos.  
 
No 1º ciclo,  excetuando o 2º ano a taxa de insucesso é residual, situando-se, no final 
do biénio de 16/18 abaixo das médias dos restantes conjuntos escolares analisados.  
 
 
4. Evolução da Taxa de Retenção por Ciclo de Ensino entre os biénios 14/16 e 16/18.  
 
Ainda que tenha sido no Agrupamento que se registam, em termos da média do 
Ensino Básico, os maiores níveis da Taxa de Retenção, é também neste conjunto de 
escolas que se verificou a variação mais favorável do Biénio 14/16 para o 16/18. 
 
Destaca-se que no Biénio 16/18 os resultados mais favoráveis foram os registados no 
1º CEB.  
 
Numa perspetiva evolutiva, foi também no Biénio 16/18, no 3º CEB e no 
Agrupamento que se alcançou a maior taxa de melhoria. Por outro lado, é também 
no Agrupamento, no 2º CEB, onde se registaram os piores nessa evolução (verificou-
se um aumento na Taxa de Retenção). 
 
 
5. Taxa de Variação da retenção do biénio 14/16 face ao biénio 16/18 por ciclo de 

ensino.  
 
A variação da Taxa Global de Insucesso no biénio 16/18 face a 14/16, apresentou-se, 
em geral, francamente positiva. Na verdade, excetuado o ocorrido ao nível do 2.º 
CEB que se traduziu num agravamento superior a 10%, todos os outros indicadores 
mostram melhoria significativa na evolução dessa Taxa. 
 
Os valores mais fracos situam-se no 2.º CEB, nível de ensino este, aliás, em que se 
verificou a exceção atrás referida. 
 
Em termos de Agrupamento, destaca-se o 3º CEB que registou uma variação 
qualitativa que superou as verificadas nos outros grupos escolares e, em sentido 
negativo, assinala-se o ocorrido com o 2º CEB. 
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 Cumprimento de Objetivos e Metas de Sucesso 
 

As metas relativas à taxa de transição foram superadas nos 1º e 3º ciclos em 2,8 e 7,7 
pontos percentuais respetivamente.  
No 2º ciclo, os resultados situaram-se 4,7 pontos percentuais abaixo da meta 
definida. 

 
 

O 1º ciclo, em comparação com o Ano Letivo anterior, regista uma melhoria dos 

resultados nos em todos os anos curriculares. A média da taxa de sucesso global 
regista uma melhoria de 3,3 pontos percentuais. 
 
No 1º ciclo, a taxa média de sucesso (98,6%) posicionou-se 2,8 pontos percentuais 
acima da meta estabelecida (95,8%). 
 
A média da taxa de sucesso pleno evoluiu favoravelmente, registando-se uma 
melhoria de 1 ponto percentual em relação ao Ano Letivo de 2016/17. 

 
 

No 2º ciclo a taxa média de sucesso (82,7%) posicionou-se 4,6 pontos percentuais 

abaixo da meta estabelecida (87,3%). 
 
Em relação ao Ano Letivo de 2016/17, a média da taxa de sucesso pleno evoluiu 
favoravelmente no 5º ano (+2%), e no 6º ano (+6,6%). 
 
Importa referir que o 5º ano regista uma diminuição da taxa de sucesso (transições), e, 
simultaneamente, uma melhoria da taxa de sucesso pleno. Este fenómeno parece 
traduzir o esforço do agrupamento na promoção não só do sucesso absoluto, mas 
também da qualidade do sucesso.  
  
 

O 3º ciclo regista uma melhoria dos resultados em todos os anos de escolaridade (+ 

5,9%; + 8,4%; +5,2). Verifica-se uma melhoria de 6,4 pontos percentuais da taxa 
global de sucesso. 
 
A taxa média de sucesso (91,6%) posicionou-se 7,7 pontos percentuais acima da 
meta estabelecida (83,9%). 
 
A média da taxa de sucesso pleno evoluiu favoravelmente, registando-se uma 
melhoria global de 9,7 pontos percentuais em relação ao Ano Letivo de 2016/17. 
 
De salientar que o 3º ciclo registou uma melhoria assinalável tanto do índice de 
sucesso absoluto (+6,4%) como do índice de sucesso pleno (+9,7%).  
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Evolução do Sucesso nas Disciplinas de Português e de Matemática 
 
No 1º Ciclo, comparando com o Ano Letivo anterior, nos 1º e 2º anos verificou-se 

uma melhoria dos níveis positivos da disciplina de português resultando num 
aumento global de 1,1%.  
Este dado parece indiciar uma melhoria dos níveis de proficiência de leitura e escrita 
dos alunos do 1º e 2º anos. 
 
Na disciplina de matemática o 1º ciclo regista uma subida da taxa de positivas 
(+2,9%).  
 
O 1º Ciclo registou uma evolução favorável em todos os domínios analisados: 
sucesso absoluto (transições); qualidade do sucesso; sucesso nas disciplinas de 
português e de matemática.   
 
 

No 2º Ciclo, na disciplina de português, em comparação com o Ano Letivo anterior, 

verificou-se uma ligeira melhoria da média (+0,1) e uma degradação da taxa de 
positivas (-1%).  
O 6º ano registou uma melhoria de 1,1 pontos percentuais, enquanto o 5º ano 
diminuiu em 2,7 pontos percentuais a taxa conseguida no ano anterior. 
 
Na disciplina de matemática, o 2º ciclo regista um aumento global do indíce de 
positivas (+2,7%). 
O 5º ano regista uma descida significativa de 7,7% da taxa de sucesso e o 6º ano uma 
subida assinalável de 13,1%. 
 
O 6º ano evidencia uma evolução favorável em termos de sucesso absoluto e de 
qualidade de sucesso, nas disciplinas de português e de matemática.  
Em contraciclo, no 5º ano estas taxas sofreram eu um decréscimo significativo (fator 
explicativo mais impactante descrito atrás).  
 

O 3º Ciclo registou uma melhoria considerável das médias e das taxas de sucesso 

da disciplina de português (+5,8%). 
O 7º desceu 1,2% e, em sentido contrário, o 8º aumentou, de forma expressiva, a 
taxa de sucesso nesta disciplina (+16,9%). 
 
Na disciplina de matemática, o 3º ciclo registou uma melhoria global de 12,7 pontos 
percentuais da taxa níveis positivos.  
Esta melhoria verificou-se em todos os anos, com especial contributo dos 7º e 9º 
anos (13,7% e 20,9%).  
 
De salientar que o 3º ciclo registou uma melhoria assinalável em todos os domínios 
analisados: sucesso absoluto (transições); qualidade do sucesso; sucesso nas 
disciplinas de português e de matemática.   
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 Os Fatores explicativos internos do In(Sucesso) 
 

Uma leitura global dos resultados, em articulação com o serviço educativo prestado 
permite-nos identificar alguns fatores de sucesso e também de insucesso a ter em 
conta na conceção de um plano de ações de melhoria que potencie a eficácia da ação 
educativa e a melhoria dos resultados escolares.  

 
Fatores de sucesso: 
O trabalho desenvolvido na educação pré-escolar no domínio da Linguagem, 
nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento da consciência fonológica tem 
um impacto positivo no desenvolvimento da leitura e da escrita; o recurso regular a 
metodologias ativas e experimentais; o trabalho colaborativo entre docentes; a 
coadjuvação; a articulação pedagógica; a aplicação das metodologias Fénix; a 
diferenciação pedagógica; a explicitação aos alunos e encarregados de educação dos 
critérios de avaliação; a monitorização dos resultados; o trabalho colaborativo entre 
alunos; as aulas de reforço curricular; o apoio ao estudo; o acompanhamento dos 
alunos pelos encarregados de educação; o interesse dos alunos pelas matérias 
escolares; as expectativas dos alunos quanto à vida académica; a autonomia; 
regulação do comportamento em contexto de sala de aula; hábitos e métodos de 
trabalho. 
 
A diversidade de estratégias de combate ao insucesso: a escola apresenta uma grande 
variedade de estratégias de combate ao insucesso, das quais destacamos o Plano de 
Ação de Melhoria para o triénio 2017/2020, os Planos de Ação de Melhoria para o Ano 
Letivo de 2017/2018 no âmbito das Ciências experimentais e no âmbito da matemática 
(domínio raciocinar e criar) e os Planos de Ação de Melhoria das diferentes disciplinas, 
em todos os anos curriculares. Salientamos ainda o projeto Fénix em execução no 1º 
ciclo, em todos os anos curriculares, nas disciplinas de português e de matemática. 
 
As ações previstas no PAE, o estabelecimento de parcerias e o processo de 
autoavaliação e monitorização foram devidamente operacionalizadas. 
 
Fatores de insucesso: 
A necessidade de cumprir os programas, demasiado extensos, condiciona a adoção de 
estratégias mais ativas, mas sobretudo retira tempo ao professor para ultrapassar as 
dificuldades individuais de aprendizagem que constata nos alunos. 

A falta de meios humanos e materiais para responder eficazmente à enorme 
heterogeneidade que caracteriza a nossa comunidade discente (estratégias para 
envolver todos os alunos, para evitar que linguagem, metodologia e conteúdo se 
tornem inatingíveis para uns ou desinteressantes para outros). 

O baixo, por vezes inexistente acompanhamento dos alunos pelos encarregados de 
educação; o desinteresse dos alunos pelas matérias escolares; a falta de expectativas 
dos alunos quanto à vida académica; a falta de autonomia; as dificuldades de 
concentração; o comportamento irrequieto em contexto de sala de aula; a falta de 
hábitos e métodos de trabalho. 
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Compromisso mínimo de transição por ano curricular e ciclo 
para o Ano Letivo de 2018/19 
 
 

 
Fonte: Equipa de Missão do PNPSE 

 
Compromisso mínimo de transição que é expectável alcançar pela CIM/AM (Douro), 
pelo Município (Gaia) e pelo Agrupamento (Júlio Dinis), no Ano Letivo de 2018/19 
tendo em conta o histórico de partida e o compromisso educacional de Portugal 
inscrito nas Grandes Opções do Plano 2016/2019. 

 
Os dados em presença traduzem um esforço considerável de melhoria do sucesso ao 
nível do 2º ciclo, com maior expressão do 5º ano que registou em 2018 uma taxa de 
sucesso de apenas 79%, sendo expectável uma melhoria de 12,4%.  
 
Em termos globais, o índice de sucesso esperado para o ensino básico é de 92%, valor 
este, superado em 2017/18. 
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Medidas a Manter e a Implementar no Ano Letivo de 2018/2019 
  

 Continuar a identificar, de forma rigorosa, os fatores internos explicativos do 
sucesso e do insucesso dos alunos, e continuar a execução Plano de Ação de 
Melhoria de modo a potenciar a eficácia da ação educativa e a melhoria dos 
resultados escolares.  

 Manter o recurso regular e sistemático a metodologias ativas e experimentais, 
em todos os níveis de educação e ensino que fomentem o espírito crítico e 
despertem a curiosidade tendo em vista a aquisição gradual por todas as 
crianças e alunos de uma boa literacia científica.  

 Implementar um processo consistente de acompanhamento e supervisão da 
prática letiva em contexto de sala de aula, com vista à promoção de reflexão em 
torno da ação e ao desenvolvimento profissional dos docentes.  

 Aprofundar uma cultura de autoavaliação coerente e sustentada, aberta à 
participação dos elementos da comunidade educativa, com impacto na melhoria 
da qualidade do serviço educativo prestado. 

 

 Continuar a operacionalização do Plano de Ação Estratégica do Agrupamento 
reforçando as medidas preventivas e remediativas do insucesso, com especial 
enfoque no 2º ano de escolaridade e no 2º ciclo. 

 Aprofundar o trabalho cooperativo e colaborativo entre os docentes na 
planificação de atividades, elaboração de materiais direcionadas para a melhoria 
das aprendizagens no domínio cognitivo “Raciocinar/Criar”. 

 Continuar a intervenção na área da Formação Pessoal e Social, no domínio da 
linguagem e das ciências experimentais. 

 Manter a implementação de Planos de Ação de Melhoria em todas as disciplinas 
curriculares.  

 Intensificar o Trabalho Colaborativo: Considerar, sempre que possível, nos 
horários docentes, momentos para trabalho colaborativo. 

 Manter o Apoio Tutorial Específico. 

 Incrementar a tutoria de pares. 

 Intensificar as medidas de diferenciação pedagógica. 

 Reformular os Critérios de Avaliação à luz dos Decretos-Lei n.º 54 e n.º 55/2018. 

 Conceber um Plano de Formação priorizando: 
• Projeto Fénix Mais Sucesso Escolar. 
• Supervisão da prática letiva. 
• Gestão do comportamento em contexto escolar. 
• Diferenciação pedagógica. 
• Tutoria de professores. 
• Trabalho Colaborativo. 
• Autoavaliação do Agrupamento. 
• Educação inclusiva. 
• Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

 
                                                                                                               Grijó, Março de 2019 

Aldina Portela Martiniano 


