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Introdução 
Com base na Lei n.º 31/2002, de 20.12, a autoavaliação passou a ter um caráter obrigatório, a qual vem 

estabelecer a necessidade da avaliação das organizações educativas da educação pré-escolar e do ensino básico e 

secundário, sendo um processo que visa “promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização 

e dos seus níveis de eficiência e eficácia, apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação e 

formação e assegurar a disponibilidade de informação de gestão daquele sistema.” (art.º 3.º). Assim, a referida lei 

reforça o desafio da avaliação e da importância do caminho para a melhoria contínua onde a excelência terá patamar 

máximo.   

O atual relatório anual de progresso que o Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (AERR) produziu de 

acordo com o estipulado no art.º 8.º da Portaria n.º 265/2012 de 30 de agosto, dá a conhecer a evolução relativamente 

às debilidades e oportunidades de partida. 

O desenvolvimento dos níveis de autonomia pressupôs, desde o início do segundo Contrato de Autonomia 

para o desenvolvimento do Projeto Educativo do AERR, celebrado em 15/02/2013, a assunção da responsabilização 

e da avaliação, quer na dimensão formativa conducente ao desenvolvimento organizacional, quer na dimensão de 

prestação regular de contas à comunidade educativa e à administração educativa, valorizando-se neste processo 

avaliativo a transparência da informação disponibilizada aos vários agentes da comunidade educativa. 

Os processos avaliativos têm sido consequentes no agrupamento de escolas, quer pelo desenvolvimento de 

práticas de autoavaliação do AERR, quer pelos estímulos externos por parte da administração educativa ao 

desenvolvimento organizacional, pela sua (co)responsabilização no estabelecimento de contrato(s) de autonomia com 

compromissos de melhoria e responsabilidades próprias para o desenvolvimento do projeto educativo do 

agrupamento.  

À semelhança dos relatórios anteriores, o documento de autoavaliação encontra-se organizado em torno de 

três dimensões: A – Resultados; B – Prestação do Serviço Educativo e C – Liderança e Gestão. No final da 

abordagem de cada um dos domínios encontra-se um quadro síntese da avaliação, tendo como referencial primordial, 

os objetivos operacionais contratualizados.  

Este ano letivo 2019/20 fica marcado pelo encerramento dos estabelecimentos de ensino, em virtude da 

pandemia do Covid-19, pelo Ensino à Distância (E@D) e, ainda, pela suspensão das provas de avaliação externa. 

Atendendo a estes condicionalismos, este documento contempla, ao longo dos referidos domínios A, B e C uma 

referência ao E@D, respetiva análise e avaliação. Aplicaram-se inquéritos aos alunos e encarregados de educação. 

A metodologia na aplicação dos inquéritos teve como base o universo dos encarregados de educação e alunos 

relativo ao ano letivo 2020/21, pelo facto dos inquéritos terem sido aplicados no mês de setembro de 2020. O critério 

escolhido para responder aos inquéritos de satisfação, foi de dois representantes por cada um dos 17 grupos na 

educação Pré-Escolar e de dois representantes por cada uma das 29 turmas de 5.º ano ao 9.º ano. No caso dos 

alunos, foram inquiridos o delegado e o subdelegado que frequentam as turmas 5.º ao 9.º ano em 2020/21. Contudo, 

sublinha-se que os alunos inquiridos do 5.º ano correspondem àqueles que frequentaram o 4.º ano em 2019/20 e os 

alunos do 6.º ao 9.ºano correspondem aos que frequentaram o 5.º ao 8.º ano, respetivamente. Procedeu-se do mesmo 

modo para os respetivos encarregados de educação. Com o intuito de simplificar a leitura do presente relatório, na 
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apresentação dos resultados dos referidos inquéritos, far-se-á referência aos alunos que frequentaram o 4.º ano e o 

5.º ao 8.º ano durante o ano letivo 2019/20. 

Definidos os critérios, o índice de resposta aos inquéritos foi bastante satisfatório, como se pode observar na 

tabela. 

Enc. de Educação Amostra (N) N.º de Respostas  Alunos Amostra (N) N.º de Respostas 

Educação Pré-Escolar 33 25     
4.º ano 14 14  4.º ano 14 14 

5.º ao 8.º ano 44 44  5.º ao 8.º ano 44 41 
 

Os inquéritos foram enviados por correio eletrónico aos 149 inquiridos, no formato do Google Forms, tendo 

respondido um total de 137 alunos e encarregados de educação. Esta via de comunicação possibilitou assim uma 

resposta mais célere e mais fiável. Os resultados e respetiva análise serão apresentados nos subdomínios B2.1 

(Articulação das dinâmicas de trabalho no E@D) e C1.1 (Comunicação Interna/externa) e devidamente identificados 

com o símbolo . 

Relativamente ao domínio A, analisam-se os resultados académicos, nomeadamente os resultados da 

avaliação interna (sucesso escolar, sucesso pleno, sucesso nas disciplinas de Português, Inglês e Matemática, 

mérito académico e sucesso dos alunos abrangidos por medidas seletivas, no âmbito das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão). Ainda neste domínio, ao nível dos resultados sociais, aborda-se a participação dos 

alunos na vida da escola. Por fim, apresentam-se dados do ambiente educativo e o impacto da escolaridade no 

percurso dos alunos (acompanhamento do percurso e sucesso dos alunos), após o 9.º ano de escolaridade. 

No que diz respeito ao domínio B, é feita referência ao impacto da Autonomia e Flexibilidade Curricular 

(AFC) no Agrupamento, à articulação das dinâmicas de trabalho no (E@D) e às estratégias de ensino e 

aprendizagem orientadas para o sucesso. 

Quanto à Oferta Educativa, é desenvolvida uma abordagem relativa às medidas de diferenciação pedagógica 

de Apoio Educativo, Apoio Tutorial e Apoio Tutorial Específico, destinadas a contribuir para a melhoria dos 

resultados escolares nas disciplinas em que os alunos apresentam maiores dificuldades. Na oferta complementar, 

encontramos o balanço dos docentes envolvidos diretamente com a Oficina do livro e do jogo para o mundo, Oficina 

de Ciências, Oficina de Programação e Robótica, Oficina das Artes, Oficina de Teatro e Oficina da Matemática, 

balanço esse recolhido a partir de um questionário. Destaca-se a análise de cinco projetos inovadores constituindo 

mais-valias para o Agrupamento: Projeto Ler, escrever…crescer entre sons; Projeto Canecas, dois Projetos 

Erasmus+KA2 e Projeto Cultural do Agrupamento. Por último, fez-se o balanço das atividades desenvolvidas no 

âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular e no âmbito dos Recursos Educativos destacou-se o trabalho 

da Biblioteca Escolar e dos Serviços de Psicologia e Orientação. 

No domínio C – Liderança e Gestão, começa-se pela Comunicação Interna/Externa, que este ano incidiu 

sobre a criação de novos circuitos de comunicação. O Plano de Formação surge-nos de seguida, o qual abrange 

diversas áreas de formação destinadas ao pessoal docente. Ainda neste domínio são apresentados dados relativos 

ao número de alunos abrangidos pela Ação Social Escolar que reflete o contexto socioeconómico do Agrupamento, 

que este ano teve um papel ainda mais importante na situação de pandemia vivida. 

Por último, o Agrupamento desenvolveu, mais uma vez, um conjunto de iniciativas e atividades com a 

mobilização da Comunidade Educativa promovendo valores fundamentais, presentes no Projeto Educativo do 
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Agrupamento. A análise das atividades desenvolvidas distinguiu-se em dois tipos: em atividades abertas à 

comunidade e no envolvimento do Agrupamento em iniciativas locais. 

Este relatório pretende ser um retrato do desempenho dos diversos intervenientes na vida escolar, mas 

também ser um agente promotor da reflexão sobre o trabalho desenvolvido e suportar a reformulação de estratégias 

e de medidas para ultrapassar as dificuldades diagnosticadas, tendo em vista a melhoria dos resultados escolares e 

o sucesso dos alunos do AERR. 

 

 

 DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínios Objetivos contratualizados 1) 
(Objetivos operacionais definidos na cláusula 2 do Contrato de Autonomia celebrado em 15/02/2013) 

- A - 
Resultados 

Objetivo 2. Aumentar/consolidar as taxas do sucesso escolar, de transição/aprovação: 

a) No 1.º ciclo nos 98%; 

b) No 2.º ciclo de 96% para 98%;  

c) No 3.º ciclo de 88% para 92%;  

Objetivo 3. Aumentar as taxas de sucesso pleno: 

a) No 1.º ciclo, de 93,5% para 96%; 

b) No 2.º ciclo, de 77,0% para 83%; 

c) No 3.º ciclo de, 63,4% para 70%. 

Objetivo 7. Aumentar as taxas de sucesso, no 2.º e 3.º ciclo, nas disciplinas de: 

a) Inglês de 83,6% para 90%; 

b) Português de 83,2% para 90%; 

c) Matemática de 80,2% para 86%. 

Objetivo 9. Atingir ou aproximar o abandono escolar de 0%. 

- B - 
Prestação do 

serviço 
educativo 

Objetivo 1. Adaptar ou desenvolver modelos pedagógicos alternativos e inovadores com as consequências 
respetivas na organização do tempo, do espaço, dos métodos de ensino, dos materiais e da avaliação de 
todos os elementos organizativos, no respeito pelos objetivos do sistema nacional de educação;  

Objetivo 4. Adaptar e diversificar as ofertas formativas no 2.º e 3.º ciclo, criando vias adequadas às 
necessidades e expetativas de formação dos alunos, despertando e desenvolvendo aptidões em diferentes 
atividades vocacionais direcionadas para diferentes perfis de alunos, no respeito pelos objetivos do sistema 
nacional de educação. 

Objetivo 5. Integrar as componentes locais e regionais no currículo dos alunos na área disciplinar de Estudo 
do Meio, no 1.º ciclo, na disciplina de História e Geografia de Portugal, no 2.º ciclo, e nas disciplinas de 
História e Geografia, no 3.º ciclo, respeitando os núcleos essenciais definidos a nível nacional. 

Objetivo 6. Desenvolver ao longo do ensino básico mecanismos de diferenciação pedagógica no apoio à 
aprendizagem e desenvolvimento de métodos de estudo, complementares à matriz curricular de cada ano 
de escolaridade. 

Objetivo 8. Desenvolver mecanismos de recuperação de aprendizagens em disciplinas nas quais os alunos 
não obtiveram sucesso em finais do ano letivo e que condicionam a transição dos mesmos. 

- C - 
Liderança e 

gestão 

Objetivo 10. Dinamizar as valências terapêuticas e apoios (terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia) 
para alunos com necessidades educativas especiais, desenvolvida por técnicos especializados do Centro 
de Recursos para a inclusão (CRI). 

Objetivo 11. Debelar situações económico-sociais que condicionem o acesso e sucesso escolar 
estabelecendo, quando necessário protocolos de colaboração com outras instituições e associações da 
comunidade local. 

Objetivo 12. Organizar os horários do pessoal docente de forma a assegurar a totalidade das aulas previstas 
nos horários dos alunos: 

Objetivo 12a. Aproximar a taxa de realização de aulas a 100%. 

Objetivo 13. Estabelecer protocolos de colaboração com outros estabelecimentos, instituições de ensino 
superior e associações profissionais tendo em vista o desenvolvimento do plano de formação do pessoal 
docente e não docente. 

Objetivo 14. Estabelecer protocolo de colaboração com instituição de ensino superior visando o apoio externo 
no desenvolvimento do processo de autoavaliação institucional e implementação de projetos de melhoria. 

1) A numeração dos objetivos operacionais encontra-se de acordo com o Contrato de Autonomia. 
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domínio A 
Resultados 

 

A1- RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

A1.1 Resultados da Avaliação Interna 

 
A1.1.1 Sucesso Escolar- Transição/Aprovação  

No 1.º ciclo, a taxa global de sucesso escolar (transição/aprovação) dos alunos tem vindo a subir nestes três 

últimos anos letivos em análise, ficando sempre acima do valor contratual de 98%. (Gráfico 1) 

No 2.º ciclo, a taxa global de sucesso dos alunos, tem-se mantido constante nos 99,7%, superando assim a 

taxa contratualizada (98%). (Gráfico 1) 

No 3.º ciclo, tem-se vindo a registar uma tendência de crescimento, sendo em 2019/20 a taxa global de 

sucesso mais elevada neste ciclo de ensino (98,6%), superando também a taxa contratualizada (92%). (Gráfico 1) 

 
 

Gráfico 1 – Sucesso escolar 

 
Fazendo uma análise por ano de escolaridade, no 5.º ano registou-se apenas uma retenção e no 6.º ano a 

taxa de aprovação atingiu os 100%. Em relação ao 7.º ano, três alunos ficaram retidos, o que se traduziu numa taxa 

de transição de 96,7% (uma descida de 0,5 pontos percentuais em relação ao ano letivo 2018/19). No 8.º e 9.º anos 

a referida taxa situou-se nos 99% e 100% respetivamente. 

Ao analisar a situação dos seis alunos retidos/não aprovados nos três ciclos de ensino, é possível verificar 

que são todos beneficiários dos apoios da Ação Social Escolar (1 aluno do 1.º ciclo e 5 alunos do 2.º e 3.º ciclos). 

Por outro lado, fazendo uma análise ao percurso escolar dos alunos que concluíram cada um dos três ciclos 

sem retenções no respetivo ciclo, é possível constatar-se que em 2019/20, no 1.º ciclo, 93,7% dos alunos o fizeram 

com sucesso, 98,7% no 2.º ciclo e 90,2% no 3.º ciclo. 
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A1.1.2 Sucesso Pleno 

No 1.º ciclo, considera-se “sucesso pleno” quando um aluno transita de ano (ou quando, no 4.º ano, é 

aprovado) com classificação igual ou superior a “Suficiente” em todas a componentes do currículo 

No 2.º e 3.º ciclo considera-se “sucesso pleno” quando um aluno transita com aproveitamento a todas as 

disciplinas. No Gráfico 2 encontram-se as taxas de sucesso pleno nos três ciclos de ensino nos anos letivos de 

2017/18 a 2019/20. 

 
Gráfico 2 – Sucesso Pleno 

 

 

No 1.º ciclo a taxa de sucesso pleno situou-se em 2019/20 nos 96% (Gráfico 2), ficando assim em linha com 

meta estabelecida (96%). 

Ao longo dos últimos três anos letivos, as taxas de sucesso pleno no 2.º ciclo situaram-se entre 88,7% e 94,5% 

(Gráfico 2), sendo o valor mínimo desse intervalo o verificado em 2018/19 (83,3%). A atual taxa de sucesso pleno 

(94,5%) superou em 11,6 pontos percentuais a meta contratualizada no 2.º ciclo (83%). 

No 3.º ciclo, as taxas de sucesso pleno, nos três anos letivos em análise, situaram-se entre 72,5% e 83,8% 

(Gráfico 2), sendo o valor mínimo desse intervalo o verificado em 2018/19 (68,8%).  A atual taxa de sucesso pleno 

(83,8%) superou em 13,8 pontos percentuais a meta contratualizada no 3.º ciclo (70%). 

 

A1.1.3 Taxas de Sucesso, nas disciplinas de Português, Inglês e Matemática.  
 

No âmbito do Contrato de Autonomia, a evolução positiva das taxas de sucesso das disciplinas de Português, 

Inglês e Matemática está prevista no objetivo contratualizado número 7. O gráfico 3 reúne as taxas de sucesso nas 

referidas disciplinas, nos anos letivos de 2017/18 a 2019/20.  

 
Gráfico 3 – Sucesso nas disciplinas de Português, Inglês e Matemática – 2.º e 3.º ciclos 
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Em relação à língua materna Português, a taxa de sucesso tem vindo a crescer nos últimos três anos em 

análise (gráfico 3), situando-se nos 95,0% em 2019/20 e conseguindo novamente superar a taxa contratualizada 

(90%), com uma diferença de 5 pontos percentuais.  

Fazendo uma análise da taxa de sucesso por ciclo de ensino, no 2.º ciclo, destaca-se o sexto ano de 

escolaridade com melhores resultados em 2019/20, designadamente 99,4% de sucesso, enquanto que no quinto ano 

a taxa de sucesso situou-se nos 96%. No 3.º ciclo, houve uma subida nas taxas de sucesso dos três anos de 

escolaridade. O nono ano de escolaridade, à semelhança do ano letivo anterior, é o ano que apresentou melhores 

resultados em 2019/20 com 98,9% de sucesso. No oitavo ano registou-se 86% de sucesso e no sétimo ano 91,7%. 

Em relação à língua estrangeira I Inglês, também é possível verificar uma evolução positiva da taxa de sucesso 

nos últimos três anos em análise (gráfico 3), atualmente situada nos 98,8%.  O objetivo contratualizado (90%) foi 

superado em 8,8 pontos percentuais. 

Fazendo uma análise da taxa de sucesso por ciclo de ensino, no 2.º ciclo, destaca-se o sexto ano de 

escolaridade com melhores resultados em 2019/20, designadamente 100% de sucesso, enquanto que no quinto ano 

a taxa de sucesso situou-se nos 96%. No 3.º ciclo, todos os anos de escolaridade conseguiram melhorar as suas 

taxas de sucesso quando comparadas com o ano letivo 2018/19 com taxas de sucesso de 100% nos três anos de 

escolaridade. 

Em relação à disciplina de Matemática, é possível verificar que em 2019/20 a taxa de sucesso de 92,2% foi a 

mais elevada nestes três últimos anos em análise (Gráfico 3), superando assim em 6,2 pontos percentuais a taxa 

contratualizada (86%).  

Fazendo uma análise da taxa de sucesso por ciclo de ensino, no 2.º ciclo, destaca-se o sexto ano de 

escolaridade com melhores resultados em 2019/20, designadamente 99,4% de sucesso, enquanto que no quinto ano 

a taxa de sucesso situou-se nos 94,9%. No 3.º ciclo, o nono ano de escolaridade obteve melhores resultados com 

89,1% de sucesso, seguido do 7.º ano com 86,5% de sucesso e o 8.ºano com 85%. 

 

 

A1.1.4 Mérito Académico 

O 41.º artigo do Regulamento Interno do Agrupamento destaca alunos do 1.º ao 3.º ciclo, que “para além do 

bom comportamento e assiduidade, obtenham excelentes resultados escolares”. No 1.º ciclo, traduz-se numa menção 

de “Muito Bom” em pelo menos quatro disciplinas e sem registo de menções de “Insuficiente”. No 2.º e 3.º ciclo traduz-

se numa média académica de nível igual ou superior a 4,5 e sem registo de níveis 2 ou 1. 

 2017/18 2018/19 2019/20 

1.º ciclo 
n.º de alunos 159 116 183 

% 22,4 16,2 26,4 
 

2.º ciclo 
n.º de alunos 69 66 90 

% 19,9 20 27,4 
 

3.º ciclo 
n.º de alunos 18 34 56 

% 6,7 11,1 19,7 
Tabela 1 – Quadro de Excelência 

 

Nos três ciclos de ensino, registou-se um aumento do número de alunos que integram o Quadro de 

Excelência em 2019/20 (tabela 1). Em termos percentuais, destacam-se o 2.º e 3.º ciclo que têm demonstrado uma 

tendência de crescimento. 
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Analisando a situação dos 329 alunos que integram o Quadro de Excelência, no que respeita aos apoios da 

Ação Social Escolar é possível verificar que 21,3% são beneficiários (33 alunos do 1.º ciclo e 37 do 2.º e 3.º ciclos). 

 

 

 

A1.1.5 Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão: 1.º, 2.º e 3.º ciclo 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 54/2018, a 6 de julho de 2018, estabeleceram-se os princípios e as 

normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de 

aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão são organizadas em três níveis de intervenção: 

universais, seletivas e adicionais. A análise que se segue é relativa ao universo de alunos abrangidos pelas 

medidas seletivas e adicionais. O relatório técnico-pedagógico (RTP) é o documento que fundamenta a mobilização 

de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão. A tabela 2 apresenta a distribuição do 

número de relatórios técnico-pedagógicos por ciclo de ensino. 

 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Totais 

N.º de alunos com RTP  28 28 33 89 

% de alunos com RTP 4,0 8,5 11,5 6,8 
Tabela 2 – Relatórios Técnico-Pedagógicos 

 

As medidas seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela 

aplicação de medidas universais. A tabela 3 apresenta a distribuição do número de alunos com medidas seletivas e 

o respetivo sucesso. 

 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Totais 

N.º de alunos com medidas seletivas 28 26 21 75 

Alunos com sucesso pleno (%) 78,6 73,1 42,9 66,7 

Alunos transitados/aprovados (%) 100 100 90,5 97,3 

Tabela 3 – Alunos com Medidas Seletivas 
 

Dos 75 alunos que beneficiaram de medidas seletivas, em complemento das medidas universais, não 

transitaram/não ficaram aprovados 2 alunos, correspondendo a 2,7% dos alunos que beneficiaram destas medidas.  

Em complemento às medidas universais e seletivas surgem as medidas adicionais que, no Agrupamento, 

abrangeram 14 alunos a beneficiar de um Programa Educativo Individual (PEI). Destes, 6 alunos beneficiaram de 

Plano Individual de Transição (PIT), por se encontrarem a três anos da idade limite da escolaridade obrigatória. A 

tabela 4 apresenta a distribuição do número de alunos com PEI e PIT. 

 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Totais 

N.º de Alunos com PEI 0 2 12 14 

N.º de Alunos com PIT ---- 1 5 6 

Tabela 4 – Alunos com PEI e PIT 

 

Os seis planos individuais de transição (PIT) foram desenvolvidos em três contextos diferentes, 

nomeadamente: centro de atividade ocupacional (4 alunos), parceria na comunidade (1 aluno) e em contexto laboral 

(1 aluno). Os parceiros foram a APACI (Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas) e a APAC 

(Associação de Pais e Amigos de Crianças).   
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A2 – RESULTADOS SOCIAIS 
 

A2.1 Abandono Escolar 

Não se registaram casos de abandono escolar em nenhum ciclo de ensino. 

  

A2.2 Participação dos alunos na vida da Escola e assunção das responsabilidades  

No ano letivo 2019/20, para além da participação habitual dos delegados e dos subdelegados de turma (do 

3.º ciclo) nas reuniões intercalares do primeiro período, procurou-se promover mais ações que envolvessem os alunos 

de ambos os ciclos para que estes pudessem exercer de forma mais efetiva as suas competências cívicas. Deste 

modo, promoveu-se a atividade “Escutar para mudar a cidade – Barcelos Cidade Educadora” e na sequência 

desta, participaram numa reunião na Câmara Municipal de Barcelos. 

Os delegados e subdelegados de turma do terceiro ciclo estiveram presentes nas reuniões intercalares de 

conselhos de ano (previstas no Regulamento Interno), realizadas durante o mês de novembro, podendo assim expor 

o seu ponto de vista relativamente às turmas que representavam. O índice de participação dos vinte e oito alunos 

envolvidos foi de cerca de 56%. Os delegados e subdelegados efetuaram várias intervenções em nome de todos os 

alunos do terceiro ciclo que traduziram alguma preocupação em melhorar as condições de funcionamento da escola, 

a saber: melhoria das condições de higiene nas casas de banho; um acesso mais eficiente à internet na sala de 

informática; melhores computadores e um software antivírus mais eficaz; maior qualidade de luz nos projetores da 

sala de aula; falta de cobertura à entrada na escola e no acesso à Biblioteca; condições irregulares do piso envolvente 

aos pavilhões; a situação dos balneários do pavilhão desportivo (temperatura da água e mais separadores de espaços 

nos chuveiro); sugeriram colocação de ecopontos nos vários espaços da escola; colocação de um ou mais micro-

ondas no polivalente para poderem aquecer as suas refeições; e por último, o desconforto das salas SP2 e SP3 

(temperatura da sala e o facto de haver poucas janelas). 

 Passando à atividade “Escutar para mudar a cidade – Barcelos Cidade Educadora”, os delegados, 

subdelegados e mais um aluno por cada turma do segundo e terceiro ciclos, num total de 87 alunos, participaram na 

Assembleia de preparação para a atividade “Escutar para mudar a cidade – Barcelos Cidade Educadora”. Os 

mesmos prepararam algumas questões sobre as suas preocupações sobre a qualidade de vida dos barcelenses, a 

colocar às entidades convidadas no dia da comemoração das “Cidades Educadoras”. No dia do fórum, os alunos 

apresentaram algumas sugestões de melhoria, a saber: que os refugiados tenham os mesmos direitos que os 

barcelenses; realização de mais debates entre as escolas e a Câmara Municipal de Barcelos; a construção de um 

anfiteatro na Escola Básica Rosa Ramalho; acréscimo dos horários de autocarros; construção de ciclovias; aumento 

do número de ecopontos; melhoramento dos espaços físicos na Escola Básica Rosa Ramalho; melhoramento da rede 

pública de água de Barcelos, entre outras. 

Na sequência da atividade “Barcelos Cidade Educadora”, realizada em novembro, os cinquenta e oito 

delegados e subdelegados das turmas do segundo e terceiro ciclos foram convidados pela Dra. Armandina Saleiro, 

vice-presidente da Câmara de Barcelos, para participarem, no dia vinte e um de fevereiro, numa reunião da Câmara 

Municipal, na qual entregaram a todos os representantes dos partidos e independentes que têm assento na 

Assembleia de Câmara, uma lista de sugestões sobre o que gostariam de transformar no concelho de Barcelos. 
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O balanço de ambas as ações foi muito positivo, na medida em que os alunos participaram ativamente e com 

sentido crítico, exercendo um ato de cidadania e uma participação mais direta nas decisões que os afetam. 

 

 

A2.3 Ambiente Educativo  

Os dados a seguir apresentados foram baseados nas atas do conselho docentes, conselhos de ano e 

conselhos de turma. Serviram ainda de fonte de informação, os registos dos procedimentos disciplinares instaurados 

e os registos do GIAA (Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno). 

No 1.º ciclo, não há registo de aplicação de medidas sancionatórias aos alunos. No 2.º e 3.º ciclos 

verificaram-se três ocorrências graves envolvendo um aluno de 5.º ano, dois alunos de 7.º ano e um aluno de 8.º ano. 

Decorreu um processo disciplinar que envolveu dois alunos (um aluno de 7.º ano e um aluno de 8.º ano). 

Relativamente ao número de ocorrências em que foram aplicadas a “ordem de saída de sala de aula” (OSSA) 

constatou-se que, até à suspensão da atividade letiva (no mês de março), foram registadas 19 ocorrências, das quais 

quinze alunos foram encaminhados para a Biblioteca e quatro alunos para o GIAA. 

Verificaram-se mais casos de indisciplina (63%) no 3.º ciclo. Em relação às 19 OSSA’s é possível verificar 

que estas têm maior incidência nos rapazes (84%), que demonstraram mais propensão para atitudes de indisciplina. 

Destes, apenas dois alunos (um de 5.º ano e outro de 8.º ano) foram reincidentes na OSSA.   

Houve uma preocupação dos diretores de turma em informar os Encarregados de Educação dos incidentes 

causados pelos seus educandos e envolvê-los na sua resolução, bem como na sensibilização para estabelecerem 

linhas orientadoras de ação conjunta como forma de prevenir situações disruptivas. 

 

 

A2.4 Impacto da escolaridade no percurso dos alunos  

O impacto da escolaridade no percurso dos alunos (acompanhamento do percurso e sucesso dos alunos), 

após o 9.º ano de escolaridade é uma preocupação inerente às dinâmicas e desafios a que se propõe a gestão do 

agrupamento.  

A partir da análise da tabela 5 observa-se que a taxa de alunos que prosseguem estudos/formação após a 

conclusão do 9.º ano de escolaridade se tem situado na ordem dos 100%. No ano letivo 2019/20, concluíram o 9.º 

ano de escolaridade 86 alunos que prosseguiram estudos de nível secundário. 

Ano Letivo 
Alunos que prosseguiram estudos/formação 

N.º de alunos % 

2017/18 55 100 

2018/19 103 100 

2019/20 86 100 
Tabela 5 – Alunos que prosseguiram estudos/formação após a conclusão do 9.º ano de escolaridade 

 
Na tabela 6 pode verificar-se que a percentagem de alunos que optou por prosseguir estudos através da 

frequência de um Curso Científico-Humanístico diminuiu dois pontos percentuais relativamente ao ano letivo transato, 

mas situa-se doze pontos percentuais acima da percentagem do ano letivo 2017/18. A opção por cursos com dupla 

certificação aumentou dois pontos percentuais relativamente ao ano transato. 
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Ano Letivo 
Cursos 

Científico-Humanísticos 
Cursos com dupla certificação 

(12.º ano e qualificação profissional de nível 4) 

2017/18 51% 49% 

2018/19 65% 35% 

2019/20 63% 37% 
Tabela 6  – Alternativa de formação escolar e profissional escolhida como 1.ª opção pelos alunos  
que prosseguiram estudos/formação após o 9.º ano de escolaridade desde o ano letivo 2017/2018 

 

Como se pode observar na tabela 7, a percentagem de alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade 

(ensino regular) e que escolheu um curso profissional/ de aprendizagem das escolas profissionais e outras entidades 

formadoras (ACIB – Associação Comercial e Industrial de Barcelos, Escola Profissional PROFITECLA, Escola de 

Tecnologia e Gestão de Barcelos, …) foi inferior à de alunos que se inscreveu em cursos profissionais das escolas 

secundárias do concelho.  

 
ALUNOS QUE PROSSEGUIRAM CURSOS PROFISSIONAIS/APRENDIZAGEM 

Total % 

ESCOLA/INSTITUIÇÃO 32 100 

Escolas Secundárias 21 65,6 

Escolas Profissionais/ outras instituições 11 34,4 
Tabela 7 – Escola/instituição pretendida pelos alunos que optaram pelo prosseguimento de cursos profissionais/aprendizagem 

 
Os Serviços de Psicologia e Orientação do Agrupamento também procuram efetuar o acompanhamento do 

percurso escolar dos alunos e sucesso escolar no 10.º ano (ou equivalente). Dos 103 alunos que no ano letivo 2018/19 

concluíram o 9.º ano de escolaridade e que prosseguiram estudos de nível secundário, obtivemos informação 

relativamente a 86 alunos (83,5%). Destes foi possível observar que todos continuam a frequentar o sistema de ensino 

e todos transitaram/obtiveram aprovação nos módulos, sendo que apenas um aluno mudou de curso profissional. 

Os dois alunos, com Plano Individual de Transição (PIT), que no ano letivo 2018/19 transitaram para o ensino 

secundário, ainda se encontram a frequentar a escola secundária. 
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Avaliação do Domínio A 

 Objetivos Contratualizados Aquém Conseguido Superado 

2. 

Aumentar/consolidar as taxas do sucesso escolar, de transição/aprovação:    

a) No 1.º ciclo nos 98%;   X (99,9%) 

b) No 2.º ciclo de 96% para 98%;   X (99,7%) 

c) No 3.º ciclo de 88% para 92%;   X (98,6%) 

3. 

Aumentar as taxas de sucesso pleno:    

a) No 1.º ciclo, de 93,5% para 96%;  X (96%)  

b) No 2.º ciclo, de 77,0% para 83%;   X (94,5%) 

c) No 3.º ciclo de, 63,4% para 70%;   X (83,8%) 

7. 

Aumentar as taxas de sucesso, no 2.º e 3.º ciclo, nas disciplinas de:    

a) Inglês de 83,6% para 90%   X (95%) 

b) Português de 83,2% para 90%;   X (98,8%) 

c) Matemática de 80,2% para 86%.   X (92,2%) 

9. Atingir ou aproximar o abandono escolar de 0%.  X (0%)  

Tabela 8 – Síntese da avaliação do domínio A 
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domínio B 
Prestação do  

Serviço Educativo 
 
 

 
 

 
B1- ARTICULAÇÃO CURRICULAR  
 

B1.1 Autonomia e Flexibilidade Curricular 

 No âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, analisam-se a seguir as opções tomadas na gestão 

dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e na gestão do Currículo, designadamente, no Complemento à 

Educação Artística (Instrumental Orff  5.º e 6.º ano) e na Organização semestral das disciplinas de Geografia e de 

História (7.º e 8.º ano). 

No que respeita aos Domínios de Autonomia Curricular no 1.º ciclo realizaram-se projetos/atividades 

transversais a várias disciplinas articulados com temas de Educação para a Cidadania, promovidos por entidades da 

Comunidade envolvente e das Bibliotecas Escolares. Nomeadamente, o projeto Água Segura, promovido pelas Águas 

de Barcelos, desenvolvido em todas as turmas de quarto ano; a participação na semana da Ciência da Escola 

Secundária de Barcelinhos, campanhas de promoção de boas atitudes ambientais e de saúde, promovidos pela 

Autarquia; de atividades/projetos de leitura, escrita e de animação, promovidos pelas Bibliotecas escolares e de 

projetos que concretizaram a criação de hortas e espaços ajardinados, nos recintos escolares, promovidos pelas 

Autarquias, Associações de Pais e Encarregados de Educação, assim como muitas outras entidades que colaboraram 

no desenvolvimento de atividades sociais, culturais e artísticas. 

No 2.º e 3.º ciclo, os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) foram desenvolvidos, maioritariamente, no 

âmbito dos domínios estipulados em Educação para a Cidadania, com o desenvolvimento, ao longo do ano letivo, de 

trabalho multidisciplinar e interdisciplinar em torno dos respetivos domínios. Foram ainda destinados dois dias sem 

atividades letivas, um no 1.º período (“Natal com… cidadania”) e outro no 2.º período (“Escola aberta: crescer com 

saúde e em segurança”), para o desenvolvimento de atividades no âmbito dos domínios de Educação para a 

Cidadania, que tiveram o envolvimento de todas as disciplinas. 

Ao longo do ano letivo, também foram desenvolvidos pequenos DAC`s fora do contexto dos domínios de 

Educação para a Cidadania, ainda que em número muito reduzido, envolvendo a articulação curricular entre 

disciplinas, tendo por base as respetivas Aprendizagens Essenciais. 

No âmbito do Complemento à Educação Artística do 2.º ciclo, a Escola Básica Rosa Ramalho 

disponibilizou aos alunos do 5.º e do 6.º ano a área Instrumental Orff. No trabalho realizado, foram privilegiadas 
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metodologias ativas e utilizadas estratégias promotoras do aprender a aprender e do aprender fazendo, tendo em 

vista o desenvolvimento da autonomia, do sentido estético, da criatividade, da autoconfiança, do controlo emocional, 

da sociabilidade, da persistência e da capacidade de iniciativa dos alunos. 

Ao longo dos dois primeiros períodos letivos, foi dada preferência à implementação de projetos musicais 

gerados a partir de temas integradores e/ou capazes de fomentar a transdisciplinaridade e a articulação com outros 

projetos existentes na escola (algumas evidências disso foram a apresentação pública do projeto musical “Meninos 

de Todas as Cores”, na cerimónia de entrega dos prémios de excelência e de valor, o teatro musical “Magia do Natal”, 

apresentado na Festa de Natal e a realização do vídeo da canção regional “Regadinho”, com a respetiva coreografia, 

realizado em parceria com o projeto Erasmus+ “Fiers d’être européens!”).  

Durante o 3.º período, dado que o Plano de Implementação do Ensino a Distância (E@D) do Agrupamento 

não contemplava aulas síncronas para esta área, foi criada uma sala de aula virtual, no Google Classroom, onde 

foram partilhadas atividades musicais de caráter lúdico, que podiam ser realizadas em família e tinham como principal 

objetivo proporcionar momentos de diversão, promovendo o desenvolvimento das capacidades/aptidões musicais dos 

discentes. Os níveis de motivação, interesse, empenho e o feedback demonstrados pelos discentes foram sempre 

muito elevados. 

Em relação a esta oferta educativa, os docentes de Educação Musical são da opinião que, nos moldes em 

que tem vindo a ser implementada, tanto no ensino presencial, como no ensino à distância, esta disciplina permite 

uma fácil prossecução dos princípios educativos assumidos no Projeto Educativo do Agrupamento, nomeadamente a 

promoção de uma cultura de qualidade do ensino e das aprendizagens, assente nos conceitos de equidade, justiça, 

responsabilidade e eficiência, num ambiente educativo de cooperação, segurança, disciplina e bem-estar. 

Relativamente à semestralidade da disciplina de História, posta em prática no 7.º e 8.º ano (à exceção das 

turmas do Curso Básico de Música), os docentes da respetiva Área Disciplinar consideraram que a anualidade da 

disciplina traz mais vantagens, tanto para os alunos como para os docentes: a melhor distribuição da carga horária 

ao longo da semana permite um melhor acompanhamento dos alunos, com estudo diário ou semanal, já que nem 

todos os dias os alunos têm disponibilidade para se debruçar sobre a mesma disciplina, quer estudando, quer 

cumprindo as tarefas atribuídas pelos docentes. Com a lecionação anual permite-se a interdisciplinaridade ao longo 

do ano, o que é dificultado no caso da semestralidade. Para os docentes, lecionar a disciplina de forma semestral 

acarretou duplicação de trabalho, pois prepararam duas vezes, no mesmo ano letivo, as aulas e formas de avaliação 

relativas a um só programa da disciplina, o que não acontece no caso da organização anual. Por outro lado, a 

semestralidade da disciplina conduz a um maior desgaste e cansaço nos docentes, que é agravado pela necessidade 

de planificar com antecedência um grande conjunto de assuntos, por serem de apresentação diária aos alunos. 

Já no que respeita à Área Disciplinar de Geografia, os docentes consideraram que a opção pela 

semestralidade de Geografia no 7.º e 8.º ano é a mais benéfica. A experiência de dois anos tem demonstrado que a 

presença mais constante do professor com os alunos fortalece a relação pedagógica e potencia relações de empatia 

mais positiva e profícua. Por outro lado, favorece a diversificação de estratégias e aplicação de metodologias de 

ensino pela descoberta e investigação. Este trabalho é essencial para melhorar o desempenho dos alunos em 

domínios cognitivos como raciocinar/criar e aplicar/interpretar, domínios nos quais os alunos evidenciam muitas 

dificuldades. O espaçamento das aulas no sistema de distribuição anual não favorece esta situação, uma vez que, 
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quase sempre, o professor só está uma vez por semana com os alunos. Assim, parte da aula é usada para atualizar 

os conhecimentos da aula anterior e não existe tempo útil suficiente para trabalhar com a devida profundidade os 

domínios cognitivos já referidos. Entende-se assim, que o facto de os alunos ficarem uma parte do ano sem a 

disciplina, é claramente compensado pelas aprendizagens mais consistentes que realizam no tempo em que a 

disciplina é lecionada. 

 

 
 
B2- PLANIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRÁTICAS EDUCATIVA E LETIVA NO E@D 
 

B2.1 Articulação das dinâmicas de trabalho no E@D D    

 

Na Educação Pré-Escolar, o trabalho realizado em articulação com as crianças e suas famílias, foi 

concretizado através de vários meios: correio eletrónico, mensagens, grupos no WhatsApp e Facebook de forma 

síncrona. A maioria das famílias foi muito recetiva e colaborativa, seguindo um plano de trabalho enviado 

semanalmente com propostas de atividades, onde estavam incluídas todas as áreas de conteúdos, para as diferentes 

faixas etárias. No final da semana, cada família enviava as atividades realizadas através de vídeos ou fotos que eram 

partilhados e divulgados nas redes sociais.  

 O gráfico 4 reflete as respostas dos 

encarregados de educação acerca da avaliação global do 

“Plano de trabalho semanal”. É possível verificar que 

também os encarregados de educação fizeram um balanço 

positivo, tendo 84% dos inquiridos considerado o Plano 

ajustado às crianças e famílias.                                                                        

 
Gráfico 4 

 

 

 

No 1.º ciclo, todos os professores titulares de turma, sempre que possível, coadjuvados com professores de 

apoio educativo e/ou de educação especial, realizaram semanalmente, quatro/cinco sessões síncronas de 45 minutos 

e sessões assíncronas ancoradas no #Estudo em Casa, estruturadas num plano semanal, disponibilizado a todos os 

Encarregados de Educação antecipadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 
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 O gráfico 5 reflete as respostas dos encarregados de educação e dos alunos do 4.º ano acerca do 

“número de tarefas propostas no Plano de trabalho semanal” e do “número de aulas síncronas”. É possível verificar 

que os 100% dos encarregados de educação inquiridos consideraram o número de tarefas do plano semanal 

ajustado e 71,4% considerou o número de aulas síncronas suficiente. 

Quanto aos alunos, a opinião já não foi unânime quanto ao número de tarefas ser suficiente (78,6%) e no 

que respeita ao número de aulas síncronas, 85,7% considerou-o suficiente. 

 

No 2.º e 3.º ciclos, não sendo um regime de monodocência, procurou-se fazer um balanço que refletisse a 

experiência de cada um dos 29 conselhos de turma no trabalho desenvolvido no E@D no 3.º período de 2019/20. 

Assim, foram recolhidas as seguintes informações: número total de sessões síncronas; assiduidade dos alunos; 

número de tarefas propostas aos alunos, e quantas dessas tarefas não foram devolvidas. Com as informações 

recolhidas, chegou-se às seguintes conclusões, por turma: em média, as sessões síncronas variaram entre 86 e 

113 sessões síncronas; a taxa de assiduidade dos alunos variou entre 92,9% e os 97,8%; o número médio de 

tarefas propostas variou entre 75 e 107 e a taxa de realização das mesmas variou entre 77,9% e os 88,1%. 

Nos primeiros dias da implementação do Plano E@D, foi difícil abranger a totalidade dos alunos, devido a 

falta de meios tecnológicos, à qualidade dos mesmos e/ou falta de literacia digital por parte das famílias. Ultrapassadas 

estas dificuldades, com empenho de toda a comunidade escolar, a adesão às sessões síncronas por parte dos alunos 

foi-se aproximando dos 100%. No final do ano letivo, tornou-se notório o cansaço dos alunos e a vontade de voltar ao 

regime presencial.  

Feito um breve balanço, como aspeto positivo podemos salientar o trabalho colaborativo com os diferentes 

intervenientes no processo educativo (encarregados de educação, educadores titulares de grupo, professores titulares 

de turma, diretores de turma, docentes das disciplinas, professores bibliotecários, professores de apoio 

educativo/educação especial, técnicos do CRI, Associação/Entidades Parceiras). Como aspeto negativo, apontam-se 

as dificuldades técnicas e ainda a falta de domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) por parte 

dos diferentes intervenientes, mas que foram evidenciando melhorias ao longo do terceiro período. 

 Passando à análise dos inquéritos aplicados aos alunos do 5.º ao 8.º e respetivos encarregados de 

educação, o gráfico 6 reflete as respostas às questões relativas ao “número de tarefas propostas no Plano de 

trabalho semanal” e ao “número de aulas síncronas”. 

 
Gráfico 6 
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Assim, é possível verificar que 81,4% dos encarregados de educação inquiridos consideraram o número de 

tarefas do plano semanal ajustado e 67,4% considerou o número de aulas síncronas suficiente. Quanto aos alunos, 

quando questionados sobre o número de tarefas, 58,5% considerou-o suficiente e 41,5% em demasia. Já no que 

respeita ao número de aulas síncronas, 80,5% dos inquiridos consideraram-no suficiente, enquanto que apenas 19,5% 

considerou-o insuficiente. 
 

Os alunos abrangidos por medidas adicionais, que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem, 

também beneficiaram da modalidade de E@D desenvolvida durante o terceiro período. Os docentes de Educação 

Especial consideram que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de políticas de inclusão que 

diminuíram os efeitos de desigualdade social que esta situação poderia vir a acentuar. 

Como aspetos positivos, os docentes salientaram o trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes 

no processo educativo (diretores de turma, professores titulares de Turma, Educadores titulares de grupo; Docentes 

das disciplinas, Técnicos do CRI, Associação AMAR XXI e Encarregados de educação), o apoio prestado aos alunos 

e respetivas famílias; e a colaboração das famílias dentro dos constrangimentos inerentes a esta modalidade de 

ensino. Quantos aos Encarregados de Educação destes alunos, apesar de não dominarem os instrumentos de 

trabalho, demonstraram total disponibilidade e envolveram-se no processo de ensino e aprendizagem dos seus 

educandos. Como aspetos negativos, salientam-se as limitações técnicas (decorrentes da modalidade), 

nomeadamente falhas da internet e dos meios tecnológicos, que causaram frustração, alguma desmotivação e 

desgaste acumulado nos alunos/professores. A falta de domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

por parte dos alunos, foi muitas vezes um entrave ao processo de ensino e aprendizagem, implicando um maior 

investimento de tempo na resolução de problemas que iam surgindo. Os docentes de Educação Especial consideram, 

por isso, prioritário que no próximo ano letivo seja criada uma oficina de TIC, principalmente para os alunos de medidas 

adicionais. Os docentes de Educação Especial contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de políticas 

de inclusão que diminuíram os efeitos de desigualdade social que esta situação poderia vir a acentuar. 

 
 
 
 
B3 - PRÁTICAS DE ENSINO 
 

B3.1 Estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso 

Na Educação Pré-escolar o Tema Integrador “Crescer/Brincar/Aprender” foi desenvolvido tendo como base 

uma constante reflexão sobre a adequação das atividades propostas às competências e estratégias a desenvolver 

pelas crianças, permitindo a abordagem de todas as áreas de conteúdo. Para o seu desenvolvimento foram utilizadas 

várias estratégias relevantes e utilizados recursos e materiais variados e diversificados para que as crianças 

alcançassem uma visão mais alargada da realidade circundante, numa perspetiva ecológica de vivência interativa 

com a Comunidade e com o Mundo. A realização das atividades que permitiram o desenvolvimento do Tema 

Integrador, mostraram-se muito relevantes na concretização dos objetivos propostos, no início do ano letivo. 

Destacou-se o uso da Pedagogia de Projeto por ser uma pedagogia construtivista e ativa, permitindo às crianças 

serem agentes das suas próprias aprendizagens. Relativamente à abordagem curricular de Educação para a 
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Cidadania, esta foi desenvolvida, ao longo do ano letivo, ao nível de cada grupo, em todos os estabelecimentos de 

ensino e integrada transversalmente no currículo. 

No que concerne ao 1.º ciclo, os domínios de Educação para a Cidadania, uma vez que Cidadania e 

Desenvolvimento é uma componente transversal ao currículo, foram trabalhados por ano de escolaridade/turma nas 

atividades letivas, não letivas, nas práticas diárias da vida escolar, nas atividades do Plano Anual de Atividades (PAA) 

e em articulação com a comunidade educativa. Os domínios foram desenvolvidos de forma transdisciplinar e 

trabalhados de forma a contribuir para uma melhoria das aprendizagens dos alunos, da sua compreensão e 

capacidade crescente de ação sobre o meio envolvente. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, os domínios Educação para a Cidadania foram trabalhados de forma transversal em 

todos os anos de escolaridade. Conclui-se que todos os temas propostos foram desenvolvidos pelas diversas 

disciplinas e que as atividades realizadas foram diversificadas, dinâmicas, criativas e variaram consoante as turmas. 

O trabalho desenvolvido, em todos os ciclos, demonstra que houve uma valorização da metodologia de projeto, da 

resolução de problemas e de trabalho de pesquisa. Esta forma de abordagem aplicada para desenvolvimento dos 

domínios é bastante interessante e pode resultar num reforço das aprendizagens e da motivação dos alunos.  

   Feita uma avaliação do trabalho desenvolvido, um dos aspetos a rever, na opinião dos docentes que 

lecionaram a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, é a organização semestral da disciplina. Este facto limita o 

aprofundamento dos domínios e a realização de atividades mais práticas devido ao número reduzido de aulas 

previstas para a disciplina. Refira-se ainda que, apesar de se ter registado uma melhoria significativa nas dinâmicas 

de trabalho, deve-se trabalhar no sentido de aprofundar a articulação entre as disciplinas, nomeadamente através do 

desenvolvimento de atividades em torno de um projeto/trabalho comum. 

Face ao acima exposto, o balanço da implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania no 

Agrupamento é bastante satisfatório, pois contribuiu para o desenvolvimento: do currículo dos alunos; dos princípios, 

valores e áreas de competências que constam do documento de referência Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória; das três áreas prioritárias de intervenção (A, B e C) definidas no Projeto Educativo e de redes de 

cooperação com instituições parceiras da comunidade educativa. 
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B4 – OFERTA EDUCATIVA E GESTÃO CURRICULAR 
 

B4.1 Oferta Educativa  

A implementação de medidas de promoção do sucesso escolar dos alunos, nomeadamente o apoio 

educativo, o apoio tutorial e o apoio tutorial específico, visam proporcionar aos alunos uma maior diversidade de 

oportunidades de aprendizagem, tarefas e tempos de trabalho, de forma a promover o sucesso e a prevenir a retenção. 

 

B4.1.1 Apoio Educativo 

No 1.º Ciclo (tabela 9), quando os alunos necessitam de um apoio mais personalizado e específico, podem 

beneficiar de um apoio direto prestado por um docente de apoio educativo, tendo em conta os recursos humanos 

disponíveis no Agrupamento e os critérios previstos no Plano de Turma / Plano Curricular de Turma para atribuição 

desse apoio. Entende-se por sucesso quando os alunos transitam de ano. 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Alunos abrangidos (%) 21 18,3 14,2 

Taxa sucesso (%) 90,8 94,7 99,0 

Tabela 9 – Apoio Educativo – 1.º ciclo 
 

Beneficiaram de apoio educativo, ao longo do ano letivo 2019/20, 99 alunos, tendo transitado 98 alunos. A 

taxa de sucesso no 2.º ano foi de 96,7%, no 1.º, 3.º e 4.º ano foi de 100%, correspondendo a uma taxa global de 

sucesso de 99,0% (tabela 9). 

Relativamente ao 2.º e 3.º Ciclo, e na tentativa de dar resposta à melhoria da qualidade das aprendizagens 

dos alunos nas disciplinas específicas de Português, Inglês e Matemática, o Agrupamento tem vindo a reforçar o 

apoio educativo nestas disciplinas. Estas aulas são marcadas no horário do aluno e do docente e, sempre que 

possível, prestado pelo professor titular da turma. No 3.º período do ano de 2019/20, face à situação do E@D, as 

aulas de apoio foram alargadas a todos os alunos que procurassem este tipo de reforço. Deste modo, o indicador 

“taxa de sucesso” não se encontra contemplado nos dados da tabela 10, referente ao ano 2019/20. 

  2017/18 2018/19 2019/20 

PORTUGUÊS 
Alunos abrangidos (%) 46 41,2 41,2 

Taxa sucesso (%) 79,4 76,0 ----------- 
     

INGLÊS 
Alunos abrangidos (%) 42,2 37,3 23,2 

Taxa sucesso (%) 80,5 86,9 ----------- 
     

MATEMÁTICA 
Alunos abrangidos (%) 40,5 41,7 41,2 

Taxa sucesso (%) 69,3 71,8 --------- 
Tabela 10 – Alunos abrangidos e Taxas de sucesso (AE) 

 
Relativamente à disciplina de Português (tabela 10), a percentagem de alunos abrangidos pelo apoio 

educativo, tem-se situado na ordem dos quarenta por cento. Na disciplina de Inglês (tabela 10), a percentagem de 

alunos abrangidos por esta medida tem vindo a diminuir, situando-se nos atuais 23,2%.  Na disciplina de Matemática 

(tabela 10), a percentagem de alunos abrangidos por esta medida tem-se mantido na ordem dos quarenta por cento 

ao longo dos três anos em análise, situando-se atualmente nos 41,2%. 
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B4.1.2 Apoio Tutorial e Apoio Tutorial Específico 
 

As medidas de Apoio Tutorial e Apoio Tutorial Específico, têm como objetivo melhorar a integração dos 

alunos no meio escolar, promover o desenvolvimento de atividades de estudo e melhorar a articulação com as famílias. 

Os professores responsáveis por estes apoios integram preferencialmente os conselhos de turma. 

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) articulam com os professores que desenvolvem os dois 

programas, mantendo reuniões formais e informais no sentido de se proceder a uma definição dos objetivos da tutoria 

específicos para cada caso.  

Tipo de medida 2017/18 2018/19 2019/20 
Apoio Tutorial 11 8 8 

Apoio Tutorial Específico 16 20 11 
Tabela 11 – Número de Alunos abrangidos – Apoio Tutorial e Apoio Tutorial Específico 

 

No ano letivo 2019/20 (tabela 11), estiveram envolvidos cinco docentes tutores de apoio tutorial. Por decisão 

dos conselhos de turma, frequentaram um programa de Apoio Tutorial oito alunos (quatro do 5.º ano, dois do 7.º ano 

e dois do 8.ºano), sendo que transitaram todos de ano (100%). 

Comparativamente com os anos letivos anteriores houve uma acentuada diminuição do número de alunos 

abrangidos pelo Apoio Tutorial Específico. Frequentaram este apoio, dois alunos do 5.ºano, um do 6.ºano, dois do 7.º 

ano, quatro do 8.º ano e dois do 9.º ano, num total de onze alunos, que responderam positivamente com 100% de 

sucesso na transição de ano. Neste tipo de apoio esteve envolvido apenas um professor tutor. 

 

B4.2 Oferta Complementar    

Considerando que o currículo deve ser enriquecido por outras vertentes, para além da oferta educativa 

formal, funcionaram, também, no Agrupamento seis oficinas. 

A avaliação de cada uma das oficinas foi concretizada sob a forma de um questionário aos docentes 

envolvidos nas mesmas, questionário esse aberto, com as seguintes questões (à exceção da Oficina da Matemática): 

1– Identifique o tipo de atividades desenvolvidas na Oficina. 

2 – Refira o contributo da Oficina para o desenvolvimento das áreas de competências previstas no perfil dos alunos. 

3 – Quais foram as dinâmicas de trabalho aplicadas ao longo do ano?  

4 – Considera que os alunos revelaram empenho nas atividades desenvolvidas? Justifique. 

5– Refira algumas mais-valias da Oficina. 

6– Refira outros comentários/sugestões que considere pertinentes. 

7- Observações 

Da análise das respostas dadas ao referido questionário resultaram as conclusões a seguir apresentadas 

organizadas pelos diferentes ciclos de ensino. 

No 1.º ciclo, desenvolveu-se a Oficina do Livro e do Jogo para o Mundo. Em ambos os Departamentos 

(questão 1), destacam-se as seguintes: atividades de leitura, a partir de obras do Plano Nacional de Leitura, entre 

outras. Para além disso, os alunos participaram em atividades dinamizadas pela BE, de entre os quais se destacam 

os encontros reais e virtuais com escritores e a iniciativa “Miúdos a Votos”, a adaptação de jogos pré-existentes ao 

Português e à Matemática; o reconto de histórias usando a deslocação do robot DOC (robótica e orientação espacial), 

a construção de diversos jogos de mesa com materiais recicláveis (cartão e tampas). Relativamente ao 
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desenvolvimento das competências constantes no perfil dos alunos (questão 2), os professores consideraram que 

as atividades desenvolvidas no âmbito da Oficina, nas suas duas vertentes, livro e jogo, contribuíram para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura e, consequentemente, da fluência leitora, para o desenvolvimento da escrita, 

da compreensão e da criatividade. Foram assim, promovidas as áreas de competências previstas no perfil dos alunos 

ao nível da linguagem e textos, do desenvolvimento pessoal e autonomia, da informação e comunicação, da 

sensibilidade estética e artística, do pensamento crítico e do pensamento criativo, do saber científico, técnico e 

tecnológico e do relacionamento interpessoal. 

Relativamente às dinâmicas de trabalho implementadas (questão 3), os dois Departamentos referiram que 

usaram-se dinâmicas de trabalho coletivo, colaborativo e individual, numa perspetiva de interdisciplinaridade. Foram 

implementadas atividades em grande grupo, grupo, trabalhos de pares e individual. Após a sua realização, alguns 

destes trabalhos foram partilhados com a turma, escola, famílias e com a comunidade em geral.  

O entusiasmo (questão 4) pela construção dos jogos, o empenho no trabalho colaborativo e a criatividade 

demonstrada nas construções, utilizando materiais recicláveis e outros, foram uma constante nestas aulas. A 

articulação escola/família também foi importante na realização de algumas atividades (construção e pesquisa de 

jogos). 

Como mais-valias da Oficina (questão 5), o Departamento A destaca, ao nível da metodologia de trabalho 

implementada, o facto de ser uma prática centrada no aluno, no qual este tem um papel ativo, de construtor do seu 

próprio conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de trabalho de projeto, seguindo uma metodologia que se 

desenvolve em grupos de trabalho, em que todos os elementos cooperam e colaboram entre si. Ambos os 

Departamentos destacam as vantagens do jogo, por um lado, como facilitador da aprendizagem, da 

interdisciplinaridade e da flexibilidade curricular, ao permitir o cruzamento entre todas as áreas disciplinares e, por 

outro lado, como promotor do desenvolvimento da dimensão afetiva e social do aluno.  

Foi sugerida (questão 6), a importância de se criar um momento mais formal para que os alunos possam 

partilhar os diversos trabalhos concretizados na Oficina do Livro e do Jogo para o Mundo com os restantes alunos da 

escola, de modo a promover a comunicação, a partilha e a abertura à comunidade. 

Nas “Observações” (questão 7), ambos os Departamentos apontaram os constrangimentos da 

implementação da Oficina em turmas mistas, com dois anos de escolaridade. Apontam que esta situação exige 

flexibilidade e adequação na metodologia de trabalho, de forma a proporcionar a todos os alunos a possibilidade de 

realizarem atividades do seu interesse, assim como a gestão horária em turmas mistas com diferentes cargas horárias 

para desenvolver a Oferta Complementar. 

Como conclusão, os docentes valorizaram o facto da Oficina, trabalhada nas duas vertentes, livro e jogo, ter 

um impacto muito bom no desenvolvimento das aprendizagens essenciais e consequentemente na aquisição de 

conhecimentos. Ambos os Departamentos são muito favoráveis à continuidade desta Oficina no próximo ano letivo. 

Relativamente ao período de vigência do E@D, salienta-se, no Departamento A, a exploração, nas aulas 

síncronas, das obras trabalhadas na “Hora da leitura” do #EstudoEmCasa, e no Departamento B foi necessária a 

readaptação do trabalho e das estratégias no âmbito da Oficina, sendo desenvolvidos trabalhos mais individuais e em 

contexto familiar. 
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No 2.º ciclo, os docentes responsáveis pela Oficina de Ciências – 5.ºano, consideraram que (questão 1) 

os trabalhos desenvolvidos possibilitaram aos alunos atividades práticas, experimentais, laboratoriais e de campo em 

articulação com o currículo de Ciências Naturais. Relativamente ao seu contributo para o desenvolvimento das áreas 

de competências previstas no perfil dos alunos (questão 2), destacam-se o raciocínio e resolução de problemas, o 

pensamento crítico e criativo, o desenvolvimento pessoal, a autonomia, o saber científico, tecnológico, tecnologias, e 

o bem-estar e saúde. As dinâmicas de trabalho (questão 3) foram o trabalho experimental, com base em protocolos 

laboratoriais em pequeno, grande grupo e individual.  

As atividades laboratoriais / saídas de campo (questão 4) desde sempre vêm despertando um enorme 

interesse e curiosidade na grande maioria dos alunos. Além do mais, consideram que é sempre proveitoso aliar a 

prática (em laboratório e em campo) à aquisição de conhecimentos teóricos das Ciências Naturais. Prova disso 

mesmo é o entusiasmo que os alunos demonstraram no desenrolar de cada trabalho nesta oficina, assim como a 

ânsia com que questionavam qual seria o tema / atividade da sessão seguinte. 

No que concerne às mais-valias desta oficina (questão 5) destacam-se as seguintes: utilizar de modo 

proficiente diferentes linguagens simbólicas associadas à língua, à matemática e à ciência; utilizar e dominar 

instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; transformar a informação em 

conhecimento; planear e conduzir pesquisas. Como sugestão (questão 6)   os docentes referiram que a manutenção 

desta oficina no 5.º ano e o seu alargamento ao 6.º ano seria muito proveitoso para os alunos. 

A docente responsável pela Oficina de Programação e Robótica – 6.º ano considerou que os trabalhos 

desenvolvidos (questão 1) permitiram a montagem de robôs, a introdução à programação (Scratch, Lego V3, mBoot 

e Andruino), a criação de cenários e de personagens. Relativamente ao seu contributo para o desenvolvimento das 

áreas de competências previstas no perfil dos alunos (questão 2), destacaram-se o raciocínio e resolução de 

problemas, o pensamento crítico e criativo, o desenvolvimento pessoal, autonomia, o saber científico, tecnológico e 

tecnologias, o bem-estar e saúde e, a informação e comunicação. As dinâmicas de trabalho implementadas ao longo 

do ano (questão 3), foram o trabalho individual e em grupo, em cinquenta minutos semanais.  As atividades 

desenvolvidas na oficina despertaram (questão 4) bastante interesse e curiosidade nos alunos e entusiasmo na 

participação e demonstração à comunidade escolar durante a “Semana da Ciência”. No que concerne às mais-valias 

desta oficina (questão 5), dada a importância que a linguagem de programação tem na atualidade, auxiliou muito os 

alunos no desenvolvimento do pensamento analítico, na resolução de problemas, na criatividade e no trabalho 

colaborativo. A docente referiu, como sugestão (questão 6) a continuidade desta oficina no 3.º ciclo, uma vez que a 

programação e robótica/tecnologia estão cada vez mais presentes no dia a dia dos alunos. 

No 3.º Ciclo, a docente responsável pela Oficina das Artes – 7.º ano considerou que os trabalhos 

desenvolvidos possibilitaram aos alunos a realização de produtos/objetos técnicos, com recurso a múltiplos materiais, 

ferramentas, instrumentos e técnicas. Relativamente ao seu contributo para o desenvolvimento das áreas de 

competências previstas no perfil dos alunos, destaca-se a promoção do sentido estético, do espírito crítico e 

criativo, assim como da autonomia dos alunos, pela valorização do saber fazer. As dinâmicas de trabalho 

implementadas ao longo do ano foram o trabalho de grupo e individual. No que concerne às mais-valias desta 

Oficina, destaca-se o facto da mesma se apresentar como um “escape” comparativamente com disciplinas de 
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natureza mais teórica, permitindo aos alunos liberdade para projetar as suas ideias face a determinados temas do seu 

interesse.  

Relativamente à Oficina de Teatro – 8.º ano,  as docentes consideraram que esta permitiu o 

desenvolvimento de atividades muito diversificadas, sendo de salientar as seguintes (questão 1): exercícios de 

respiração, colocação, dicção e projeção da voz; realização de sessões de formação em parceria com um ator 

profissional; escrita coletiva do guião de um sketch sobre bullying, no âmbito do projeto Erasmus; dramatização da 

peça “A lenda da árvore de Natal” e montagem cenográfica do espetáculo, a apresentar à comunidade educativa na 

Festa de Natal e no Dia da Cidadania; dramatização de textos produzidos alusivos à temática da 

“Reciclagem/Preservação”, exibidos perante a comunidade educativa no Dia da Cidadania; pesquisa sobre a história 

de D. Inês de Castro no âmbito da criação de uma peça de teatro para participação no concurso “Inês de Castro”.  No 

que respeita ao seu contributo para o desenvolvimento das áreas de competências previstas no perfil dos alunos 

(questão 2), destaca-se a promoção das linguagens e textos, informação e comunicação e sensibilidade estética e 

artística. No que concerne às dinâmicas de trabalho implementadas ao longo do ano (questão 3), nesta Oficina 

foram propostas aos alunos atividades individuais, de grupo e coletivas. Das mais-valias da Oficina de Teatro 

(questão 4), destaca-se a promoção do equilíbrio emocional do aluno, o desenvolvimento do pensamento crítico e da 

criatividade e ainda o estudo de temáticas já abordadas noutras disciplinas, tornando a atividade dramática numa área 

interdisciplinar. 

Os docentes responsáveis pela Oficina da Matemática – 9.º ano, destacaram como atividades a resolução 

de fichas de trabalho individualmente e em pares / tutoria de pares; a análise de excertos de Provas Nacionais e 

trabalhos de investigação para desenvolver nos alunos a curiosidade científica e o espírito crítico. Os docentes 

consideraram que esta Oficina contribuiu para reforçar a confiança do aluno em si próprio; incutiu hábitos de trabalho 

e persistência; desenvolveu nos alunos o sentido de responsabilidade, bem como o espírito de tolerância e 

cooperação; incrementou a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no mundo real; 

promoveu o raciocínio e o pensamento científico. Relativamente às dinâmicas de trabalho implementadas ao longo 

do ano, os docentes referiram que a adoção da metodologia de trabalho de grupo permitiu desenvolver o sentido de 

entreajuda, proporcionando um clima de aprendizagem colaborativa bem como o envolvimento direto dos alunos na 

sua aprendizagem. Quanto às mais-valias desta Oficina, destaca-se o facto desta se apresentar como um espaço 

favorável ao ensino mais individual, propiciando momentos de interajuda entre os alunos, bem como o fomento do 

espírito crítico e o desenvolvimento das competências sociais dos alunos envolvidos. 

Concluindo, da análise aos seis questionários respondidos pelos docentes responsáveis, é possível 

constatar que os alunos revelaram muito interesse e empenho no desenvolvimento das tarefas propostas no âmbito 

destas Ofertas Curriculares. Por outro lado, as Oficinas dos três ciclos de ensino contribuíram para o sucesso 

académico, bem como para incutir nos alunos o gosto pela Escola. Paralelamente, as metodologias, as temáticas e o 

próprio trabalho desenvolvido, em cada uma das Oficinas acima referidas, concorreram para o desenvolvimento das 

várias áreas de competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, o que terá proporcionado o 

desenvolvimento não só académico, mas sim integral do aluno. 
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B4.3 Projetos Inovadores     

Os Projetos Inovadores pretendem estimular e promover o envolvimento participado e crítico de todos os 

elementos da comunidade e gerar dinâmicas que contribuam para a valorização da educação formal e não-formal, 

essenciais para a partilha de vivências e conhecimentos. A seguir apresenta-se uma breve avaliação dos projetos 

implementados em 2019/20. 

 

Projeto “Ler, escrever… crescer entre sons “ 

No âmbito das atividades da Biblioteca Escolar, foi implementado o projeto “Ler, escrever… crescer entre 

sons”, integrado no projeto “Aprender com a Biblioteca Escolar “, nas escolas do 1.º ciclo de Alvelos, Carvalhal e 

Remelhe e nos jardins de infância de Alvelos e Gamil. Este projeto, desenvolvido em coadjuvação com as docentes 

titulares de turma, pretendeu desenvolver a criação de cenários de aprendizagem inovadores, a integração de 

recursos educativos diversificados e a exploração e uso informado e crítico dos novos ambientes digitais, fomentando 

competências transversais ao currículo. O Jardim de Infância de Gamil apresentou um vídeo sobre o texto “meninos 

de todas as cores” no concurso “Conta-nos uma História”, promovido pela Equipa de Recursos e Tecnologias 

Educativas, da Direção Geral de Educação, tendo sido premiado com o segundo lugar.  

 

 

Projeto Canecas 

O Projeto “Canecas” tem como objetivo encontrar em contexto escolar respostas potenciadoras da inclusão 

social para alunos com necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, mais concretamente os 

abrangidos por medidas adicionais, através de experiências significativas, promotoras da autonomia dos alunos e do 

desenvolvimento de competências ligadas ao mundo do trabalho.  

No presente ano letivo foram desenvolvidas atividades baseadas no tratamento e embalamento das plantas 

da horta da escola, elaboração de novas temáticas de desenhos decorativos para as canecas e respetivas pinturas 

das mesmas. Foi organizada em parceria com os Amigos da Montanha e o Clube Europeu da Escola Rosa Ramalho 

uma conferência “Vivências e Emoções” sobre os caminhos de Santiago, que permitiu fazer uma retrospetiva das 

experiências pelos intervenientes e participantes dos bons e maus do caminho, tendo esta sido bastante participada. 

O Projeto Canecas participou ainda com uma pintura coletiva no 1.º Concurso “Arte na APACI – Os caminhos de 

Santiago” organizada pelo Centro de Atividades Ocupacionais da APACI, onde esteve em exposição. Organizou-se 

para os utentes seniores do Espaço T – Porto, uma atividade de pintura de canecas, visita guiada e pintura de azulejo, 

em colaboração com o Museu de Olaria de Barcelos. Foi ainda efetuada na escola uma exposição de autorretratos 

dos nossos artistas (alunos do projeto) na técnica de pastel d´oleo. 

O Projeto Canecas é reconhecido pela sua abordagem inovadora, que incentiva a criatividade dos seus 

alunos, o trabalho colaborativo, a comunicação, o entendimento e o respeito perante a diversidade e as diferenças. 

 

Projetos Erasmus+ KA2 

Foram desenvolvidos dois projetos Erasmus+ KA2: “Fit for life - Prevention and preparation for a modern 

Europe e “Fiers d'être européens !” 
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O primeiro projeto é coordenado pela Alemanha com os países parceiros Portugal, França, Roménia, Polónia 

e Itália. O segundo é coordenado pela França com os países parceiros Portugal, Alemanha, Letónia, Polónia e Itália. 

No âmbito do segundo projeto, realizaram-se duas mobilidades, para professores, para formação e 

preparação dos projetos. Foram selecionados os alunos para participar nas mobilidades dos dois projetos, tendo-se 

realizado em finais de fevereiro, em Itália, a primeira mobilidade. Participaram nesta mobilidade quatro alunos do 

Clube Erasmus e três professores. Os alunos participaram com total entusiasmo tanto na mobilidade como nos 

trabalhos desenvolvidos. 

Apesar de tudo se encontrar preparado para a realização da mobilidade em Portugal (em março), esta foi 

cancelada devido à suspensão das atividades letivas e não letivas e da presença dos estudantes nas escolas, 

decretada pelo Governo devido à situação de pandemia. Após o cancelamento da mobilidade, procedeu-se ao 

cancelamento de todas as atividades junto das instituições que iriam colaborar na semana da mobilidade em Portugal. 

Estes projetos permitem, entre outros, a criação de relações interpessoais, desenvolver a autonomia, o 

trabalho colaborativo, a melhoria do domínio do inglês falado e escrito, o contato com novas culturas, um 

conhecimento alargado da geografia dos países participantes, a melhoria das competências digitais, incentivando nos 

alunos a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor, e promovendo a igualdade, a coesão social e a cidadania 

ativa. 

 

Projeto Cultural do Agrupamento 

Relativamente ao trabalho realizado durante o ano letivo 2019/2020, primeiro ano de implementação do 

programa “Indisciplinar a Escola”, no âmbito do Plano Nacional das Artes (PNA), é de referir que as atividades 

artísticas e culturais previstas, definidas com base nas premissas que motivaram a nossa adesão ao PNA, não tiveram 

a relevância desejada devido à suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, desde o dia 16 de março. 

Todavia, a partir do início do mês de abril, foram disponibilizados com frequência, através da Google Classroom e das 

redes socias da Biblioteca Escolar, diversos recursos educativos transdisciplinares – ou mesmo, indisciplinares, 

cruzando as artes, o património e a cultura com as diferentes áreas científicas curriculares – para apoiar o trabalho 

dos professores, pais e alunos, e permitir uma aprendizagem mais integrada dos conhecimentos e competências. 

 

 

 

B4.4 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) e Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF)  

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), na educação pré-escolar (EPE) e a Componente de 

Apoio à Família (CAF), no 1.º ciclo do ensino básico (1.º CEB), sendo uma valência para dar resposta às necessidades 

das crianças e das famílias, as entidades promotoras em parceria com o Agrupamento de escolas e Câmara Municipal 

dinamizaram um conjunto de atividades visando o acompanhamento das crianças antes e/ou depois da componente 

curricular (na EPE e 1.º CEB) e de enriquecimento curricular (1.º CEB), bem como durante os períodos de interrupção 

letiva. Estas atividades decorreram em espaços escolares, não colocando em causa o normal funcionamento das 

componentes curriculares e de enriquecimento curricular. 
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As AAAF tiveram a frequência de cerca de 73% das crianças da EPE. Nota-se uma tendência de decréscimo 

em relação a anos letivos anteriores. (Este ano verificou-se uma diminuição percentual de 17%). A CAF que abrange 

o 1.º CEB, foi frequentada por cerca de 57% de alunos, mantendo o mesmo percentual do ano anterior. 

Depois da interrupção do ensino presencial, as AAAF só reabriram em junho e as CAF em finais de julho, 

mas com um número reduzido de crianças. 

A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades foram realizados pelos docentes 

titulares de grupo/turma em colaboração com a direção do agrupamento. A necessidade de repor jogos lúdicos, 

brinquedos e equipamentos é apontada nos relatórios de avaliação, bem como a satisfação das famílias com este 

apoio. 

 
 
B4.5 Clubes, Atividades e Projetos de Enriquecimento Curricular – 2.º e 3.º ciclo  

 
No presente ano letivo deu-se continuidade ao Projeto WebRádio Escolar RR, cujas emissões (podcast) 

foram gravadas e transmitidas pelos alunos, contando sempre com a supervisão e coordenação dos professores 

responsáveis. Este projeto fomentou a boa disposição de toda comunidade educativa, com música nos intervalos e 

nas horas de almoço, dinamizou: atividades, pedido de músicas, mensagens, pensamentos do dia, efemérides, 

crónicas, passatempos, entrevistas, divulgação de informações, comunicados, atividades como a seleção de músicas 

para partilha e votação dos alunos, sendo que a mais votada ficava no TopRR. Realizou também gravações de 

rubricas semanais que eram escutadas por toda a comunidade educativa, assim como as notícias do Agrupamento, 

muito em particular da Escola Rosa Ramalho, tudo isto a partir das emissões diárias da WebRádio RR.  

No terceiro período, por motivo da suspensão das atividades letivas e não letivas, foi necessário recorrer às 

tecnologias, nomeadamente à plataforma Google Classroom e WhatsApp, onde reunia o grupo de alunos e 

professores envolvidos neste projeto. Articulados com os professores responsáveis, os grupos de trabalho 

continuaram a publicar as notícias referentes à rubrica pela qual eram responsáveis, através do perfil de Instagram 

da WebRádio, página do Facebook, e do canal do Youtube da WebRádio.  

No Clube Europeu “Os Catitas” promoveu-se a solidariedade, entre outros aspetos cívicos, através das 

atividades Natal Solidário, Baile de Carnaval, e a preparação da Viagem Intercultural 2020. No primeiro e segundo 

período letivo verificou-se uma participação significativa dos alunos e da comunidade educativa em geral. 

Relativamente às restantes atividades previstas para o terceiro período “Palestra com um Eurodeputado” e “Viagem 

Intercultural 2020”, não se realizaram devido à suspensão das atividades letivas e não letivas. 

O Clube do Desporto Escolar estimulou a prática desportiva de forma precisa e coerente com os interesses 

e gosto dos alunos, ao nível de atividade interna envolvendo um total de 160 participações, em quadro competitivo, 

em diferentes modalidades: Gira-Volei, BTT, Canoagem e Badminton. O Clube de Desporto Escolar contribuiu para o 

acesso à prática desportiva e para uma melhor inserção do aluno no estabelecimento de ensino promovendo assim 

o seu sucesso desportivo e escolar. No terceiro período, as atividades do Desporto Escolar desenvolveram-se em 

articulação com a disciplina de Educação Física.  
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B5 - RECURSOS EDUCATIVOS 

 
B5.1 Biblioteca Escolar (BE) 
 

Tendo como principais indicadores os relatórios de avaliação das atividades dinamizadas e os registos de 

utilização dos vários materiais/espaços das duas bibliotecas escolares, pode concluir-se que o trabalho desenvolvido 

no ano letivo 2019/20 foi francamente positivo.  

No que respeita ao trabalho de intervenção no apoio ao currículo e na formação para as múltiplas literacias, 

é de registar o intenso trabalho de articulação desenvolvido com os docentes dos vários departamentos curriculares 

tendo em vista o incremento de um conjunto alargado de ações promotoras do uso da informação, dos média e das 

tecnologias digitais, bem como o apoio prestado aos alunos na utilização de tecnologias, ambientes e ferramentas 

digitais e em linha. 

Para incrementar o envolvimento dos alunos em práticas de leitura, foi disponibilizado um vasto leque de 

livros e outros recursos para uso nas salas de aula e noutros espaços de estudo ou de lazer e a equipa da BE orientou 

os alunos nas escolhas de leitura recreativa e escolar, para além de ter incentivado a leitura presencial e a requisição 

domiciliária.  

A BE contribuiu fortemente para o enriquecimento do papel formativo da escola e para a sua visibilidade e 

integração na comunidade, através do envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias 

nas atividades que promoveu, do desenvolvimento de atividades e projetos com outras 

escolas/bibliotecas/associações locais, do estabelecimento de parcerias com a Biblioteca Municipal de Barcelos, da 

criação de diversas redes de trabalho e de formação e da participação regular em reuniões concelhias e 

interconcelhias promovidas pela Rede de Bibliotecas Escolares, pela Biblioteca Municipal, ou pelo Serviço de Apoio 

às Bibliotecas Escolares. 

Durante o período de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais devido à pandemia por 

Covid-19, foi cumprido na íntegra o Plano de Implementação do Ensino à Distância definido para a Biblioteca Escolar. 

Neste sentido, os professores bibliotecários prepararam os equipamentos informáticos (PC e Tablets) existentes no 

Agrupamento, bem como aqueles disponibilizados pela Câmara Municipal (PC e Internet), para cedência aos alunos 

carenciados e/ou sem meios telemáticos; realizaram ações de formação para todos os docentes do Ensino Básico, 

bem como para os técnicos de AEC; criaram salas de aulas virtuais (Google Classroom) para o pré-escolar e para os 

três ciclos do ensino básico, onde partilharam muitos recursos, difundiram informações relevantes, promoveram 

atividades lúdico-educativas e disponibilizaram tutoriais de apoio à utilização das ferramentas e das plataformas em 

uso no agrupamento; prestaram apoio diário a docentes, a técnicos das AEC, a alunos e a encarregados de educação, 

via telefone, e-mail, ou videochamada (Google Hangouts Meet); e atualizaram sistematicamente as páginas sociais 

(Facebook, Instagram, Twinter e blog) com várias sugestões de apoio ao currículo e simultaneamente uma parte 

significativa do catálogo da Biblioteca Escolar da Rosa Ramalho, no software Prisma. 

 
 
B5.2 Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

No ano letivo 2019/20, os Serviços de Psicologia e Orientação desenvolveram o processo de orientação 

vocacional junto das quatro turmas do nono ano de escolaridade, maioritariamente, na modalidade de Ensino à 
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Distância, envolvendo um total de 86 alunos. Assim, foi criada a disciplina “Orientação Vocacional” na plataforma 

Google Classroom e foi realizada uma sessão síncrona semanal por turma, ao longo de cinco semanas, num total de 

20 sessões dinamizadas. No período entre sessões síncronas os alunos tiveram oportunidade de esclarecer as suas 

dúvidas através do recurso ao correio eletrónico institucional, Hangouts Meet e plataforma Google Classroom obtendo, 

desta forma, apoio individual ao seu processo de escolha e de realização de pré-inscrições nos cursos de ensino 

secundário. No âmbito da orientação escolar e profissional são desenvolvidas diversas atividades de informação 

escolar e profissional e de apoio aos alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu 

projeto de vida. Face às circunstâncias, foi dado especial enfoque às atividades de promoção do conhecimento do 

mundo educativo e profissional, de exploração da oferta educativa e formativa e de apoio à tomada de decisão 

vocacional consciente e planeada/compromisso. A assiduidade dos alunos variou de turma para turma, situando-se 

nos 98% na turma 9.º1, nos 61% na turma 9.º2, nos 88% na turma 9.º3 e nos 71% na turma 9.º4. No final do processo 

de orientação vocacional, todos os alunos efetivaram a sua tomada de decisão, a qual recaiu em 63% dos casos em 

cursos científico-humanísticos e em 37% dos casos em cursos de natureza profissionalizante e de dupla certificação. 

No contexto da orientação escolar e profissional foram desenvolvidas três sessões presenciais de divulgação 

da oferta formativa da Escola Profissional Profitecla, dirigidas a todos os alunos do 9.º ano de escolaridade, na 

sequência de uma colaboração com esta escola para a realização da Prova de Aptidão Profissional de duas alunas a 

frequentar o 12.º ano de escolaridade. Esta atividade foi positiva para os alunos do 9.º ano de escolaridade pela 

oportunidade de contactar diretamente com alunos e técnicos de uma escola profissional.  

No âmbito das medidas de orientação escolar e profissional, os SPO procuraram, também, fornecer 

informação aos alunos a beneficiar de apoio tutorial específico sobre cursos de educação e formação de tipo 2 e de 

tipo 3 a serem divulgados no concelho de Barcelos e arredores, articulando esta informação com os Diretores de 

Turma e Equipa de Apoio Tutorial Específico, tendo sido efetuadas três pré-inscrições por parte dos alunos tutorandos. 
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Avaliação do Domínio B  

 Objetivos Contratualizados Aquém Conseguido Superado 

1. 

Adaptar ou desenvolver modelos pedagógicos alternativos e inovadores com 
as consequências respetivas na organização do tempo, do espaço, dos 
métodos de ensino, dos materiais e da avaliação de todos os elementos 
organizativos, no respeito pelos objetivos do sistema nacional de educação; 

  X 

4. 

Adaptar e diversificar as ofertas formativas no 2.º e 3.º ciclo, criando vias 
adequadas às necessidades e expetativas de formação dos alunos, 
despertando e desenvolvendo aptidões em diferentes atividades vocacionais 
direcionadas para diferentes perfis de alunos, no respeito pelos objetivos do 
sistema nacional de educação. 

  X 

5. 

Integrar as componentes locais e regionais no currículo dos alunos na área 
disciplinar de Estudo do Meio, no 1.º ciclo, na disciplina de História e Geografia 
de Portugal, no 2.º ciclo, e nas disciplinas de História e Geografia, no 3.º ciclo, 
respeitando os núcleos essenciais definidos a nível nacional. 

 X  

6. 

Desenvolver ao longo do ensino básico mecanismos de diferenciação 
pedagógica no apoio à aprendizagem e desenvolvimento de métodos de estudo, 
complementares à matriz curricular de cada ano de escolaridade. 

  X 

8. 
1) 

Desenvolver mecanismos de recuperação de aprendizagens em disciplinas nas 
quais os alunos não obtiveram sucesso em finais do ano letivo e que 
condicionam a transição dos mesmos.                                                              

   

Tabela 12 – Síntese da avaliação domínio B  

 

1) Não se aplica no ano letivo em análise. 
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domínio C 

Liderança e Gestão 

 

 
 

C1. GESTÃO 
 

C1.1 Comunicação Interna/externa 

 

Face à situação de Ensino à Distância (E@D) implementada no 3.º período foi necessário proceder ao 

reajustamento dos circuitos de comunicação interna e externa. Criaram-se endereços eletrónicos institucionais para 

todos os alunos desde o 1.º ao 3.º ciclo, garantido assim o acesso gratuito às aplicações do Google Suite, 

designadamente da Classroom e do Hangouts Meet. 

A comunicação com os encarregados de educação foi mais intensificada por contacto telefónico, mas 

também por via de correio eletrónico. Na Educação Pré-Escolar também se recorreu a grupos fechados nas redes 

sociais e ao WhatsApp. 

Decorridos três meses de experiência no E@D, aferiu-se, juntos dos alunos e encarregados de educação, o 

nível de eficácia dos circuitos de comunicação criados a fim de se proceder a possíveis reajustes perante a 

possibilidade de idêntico cenário no futuro. Entre outras questões relacionadas com o E@D, os resultados a seguir 

apresentados dizem respeito ao grau de eficácia dos novos circuitos de comunicação criados nesse âmbito. 

 Nos gráficos 7 e 8 encontram-se as respostas dadas pelos encarregados de educação do Pré-Escolar 

e nos restantes níveis de ensino, respetivamente. 

                 
Gráfico 7 – Comunicação no Pré-Escolar       Gráfico 8 – Criação de Correio eletrónico no 4.º e 5.º - 8.º ano 

 

Analisando as respostas dadas pelos encarregados de educação em ambos os gráficos, é possível concluir, 

de um modo geral, que a resposta dada pelo Agrupamento no que respeita à comunicação entre escola-família foi 

eficaz na medida em que os circuitos disponibilizados responderam positivamente às necessidades das famílias. 
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 Nos gráficos 9 e 10 encontram-se as respostas dadas pelos alunos nas questões relacionadas com a 

utilização do Google Classroom e do Hangouts Meet. 

    
Gráfico 9 – Utilização da Classroom pelos alunos                               Gráfico 10 - Utilização da Hangouts Meet pelos alunos 

 
 

Analisando as respostas dadas pelos alunos nos gráficos 9 e 10, é possível concluir, de um modo geral, que 

as ferramentas utilizadas foram adequadas às circunstâncias geradas pelo E@D. Era de esperar os alunos mais 

novos (4.º ano) tivessem mais dificuldades no início do processo, o que se veio a verificar em 85,7% dos alunos com 

a Classroom e em 57,1% com o Hangouts Meet. Os alunos mais velhos, por seu lado, também tiveram algumas 

dificuldades iniciais no uso da Classroom, cerca de 61% dos inquiridos, mas que não foi impeditivo de “gostar” ou 

“gostar muito” dessa ferramenta com 53,7% e 41,5% das respostas, respetivamente. Em relação ao Hangouts Meet, 

pela sua natureza mais intuitiva, apenas 31,7% referiu ter sentido dificuldades iniciais no uso da ferramenta. Em 

relação ao “gosto” e “gosto muito” da ferramenta as respostas totalizam 97,5% das respostas.  

 
 
 
C1.2 Plano de Formação – docente 

O plano de formação docente para o ano letivo 2019/20 foi constituído por ações de formação promovidas 

em estreita colaboração com o Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Barcelos e 

Esposende (CFAEB).  

Assim, foram realizados por proposta do AERR seis cursos e três oficinas de formação, destinados a 

docentes, no âmbito das seguintes temáticas: atividades práticas no 1.º ciclo – trabalho laboratorial, experimental e 

de campo; primeiros socorros com suporte básico de vida; património arquitetónico e artístico de Barcelos; recursos 

educativos digitais para a cidadania; perfil dos alunos; Decreto-Lei número 54/2018; MAIA – monitorização, 

acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica. Estes cursos/oficinas tiveram 211 participações de 

docentes do Agrupamento. 

O conjunto das ações de formação realizadas pelos docentes do Agrupamento teve um impacto positivo nas 

suas práticas, o que está patente na avaliação das mesmas feita pelos formandos, contribuindo para o 

desenvolvimento das suas competências no fomento de práticas pedagógicas inovadoras em contexto escolar, 

especialmente no que concerne à valorização da avaliação formativa, com vista à promoção das aprendizagens e 

consequente sucesso educativo dos alunos. 
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C1.3 Ação Social Escolar e outros apoios  

As medidas da Ação Social Escolar (ASE) abrangem um conjunto de apoios às famílias, nomeadamente na 

alimentação, nos manuais e material escolar, nos transportes e no seguro escolar, cuja avaliação da implementação 

consta em Relatório específico. 

 
Gráfico 11 – Percentagem de alunos abrangidos pela ASE 

 

O número de crianças subsidiadas na educação pré-escolar foi de 24 num universo de 358, correspondendo 

a 6,7% das crianças. No ensino básico, no 1.º ciclo, no universo de 696 alunos, 205 beneficiaram da ASE, 

correspondendo a 29,5% dos alunos. Nos 2.º e 3.º ciclos, no universo de 617 alunos, 242 beneficiaram da ASE, o que 

corresponde a 39,2%.   

Em março de 2020, os alunos que não dispunham de equipamentos tecnológicos (computador ou tablet) 

para participar na modalidade de ensino a distância, totalizavam 141 (1.º ciclo – 69 alunos; 2.º ciclo - 33 alunos; 3.º 

ciclo – 39 alunos).  No que diz respeito à falta de acesso à internet, os números são ligeiramente inferiores, 93 alunos 

não dispunham de conectividade. Os demais tinham acesso através dos telemóveis smartphones dos encarregados 

de educação. Algumas Juntas de Freguesia mitigaram a falta de equipamento informático e conectividade através do 

empréstimo do mesmo. Além disso, a Câmara Municipal e o Agrupamento cederam aos alunos 66 equipamentos e 

15 kits de internet, tendo o processo de empréstimo/cedência sido coordenado pela equipa da Biblioteca Escolar. As 

famílias supriram as necessidades remanescentes. Deste modo, procurou-se que a totalidade dos alunos tivesse as 

ferramentas necessárias para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem-avaliação a distância. 

 

 

C2. LIDERANÇA 
 
Mobilização da Comunidade Educativa 
 
Atividades abertas à comunidade e grau de participação dos pais e encarregados de educação 

Na Educação Pré-Escolar e no 1.º ciclo, de entre as atividades realizadas, faz-se um balanço muito 

positivo. O grau de participação está registado na tabela 13. As atividades promoveram a participação e grande 

envolvimento dos Encarregados de Educação/Associação de Pais e de outras entidades da comunidade local que 

participaram ativa e eficazmente, investindo-se assim no reforço da cooperação entre escola, família e parceiros 

locais. Favoreceram a integração e motivação dos alunos, proporcionaram momentos de convívio e partilha de 

experiências. 
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PRÉ - ESCOLAR E 1.º CICLO 

Atividade Alunos 
Comunidade 

Educativa 
Pais/Encarregados 

de Educação 

Festas de Natal 354 (Pré-Escolar) 140 450 

Carnaval 690 (1.º ciclo) 122 70 
Tabela 13 – Grau de participação no Pré-Escolar e 1.º ciclo 

 

A Festa de Natal, por ser uma festa de convívio, partilha e de calor humano, celebrou-se em muitas escolas, 

sendo que algumas optaram por idas ao circo, ao teatro/cinema, atuações por parte dos alunos em canções e 

coreografias finalizando algumas delas com uma partilha de almoço/lanche convívio com a comunidade educativa. 

O Carnaval foi vivenciado por todas as escolas e jardins-de-infância do Agrupamento, tendo os alunos 

participado nos tradicionais desfiles carnavalescos pelas ruas das freguesias, vestidos a rigor, com fantasias muito 

criativas, cantando canções carnavalescas, num ambiente de muita alegria, brincadeira e diversão.  

 

Nos 2.º e 3.º ciclos realizaram-se a Festa de Natal e os Concertos das turmas do Curso Básico da 

Música cujo grau de participação consta na tabela 14.  

2.º e 3.º CICLO 

Atividade Alunos 
Comunidade 

Educativa 
Pais/Encarregados 

de Educação 

Festa de Natal 310 10 620 

Concertos das turmas do Curso Básico da Música 100 35 200 
Tabela 14 – Grau de participação no 2.º e 3.º ciclo 

 

A Festa de Natal promovida pelo Departamento de Expressões em parceria com o Departamento de 

Línguas/Clube Teatro, resultou numa diversidade de atividades apresentadas à Comunidade escolar (exposição de 

postais dos alunos, decoração natalícia dos espaços escolares e cenários). No sentido de continuar a difundir o 

encontro/convívio entre diferentes elementos da nossa comunidade educativa, foi apresentado o Musical “A Magia do 

Natal”, sensibilizando toda a comunidade presente para aspetos da cultura e tradições no mundo, engrandecendo 

cada vez mais os laços de colaboração entre a família, a comunidade e a escola, a caminho de uma aprendizagem 

de sucesso. 

Relativamente aos Concertos das turmas do curso Básico de Música, em articulação com o Conservatório 

de Música de Barcelos, destaca-se com uma boa participação dos pais na audição/concerto que aconteceu a vinte de 

fevereiro na escola, constituindo uma boa forma de apreciar o desempenho, evolução técnica e o talento dos alunos. 

Destaca-se ainda a interpretação musical de diversos alunos no Projeto de Desenvolvimento e Cidadania através da 

interpretação de uma peça musical para a comunidade. 

 

Envolvimento do Agrupamento em iniciativas locais/nacionais 

Durante este ano letivo, os alunos estiveram envolvidos em atividades diversificadas e enriquecedoras do 

currículo que contribuíram para o seu desenvolvimento social e pessoal. Muitas destas atividades surgiram de 

parcerias com entidades locais e envolveram a participação dos alunos desde o 1.º ao 3.º ciclo, destacando-se as 

seguintes: 

- A atividade “Miúdos a votos”, promovida pela RBE/Visão Júnior, todos os alunos e docentes do 

Agrupamento foram convidados a participar na campanha e eleição dos livros preferidos dos alunos e este ano letivo 
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tivemos uma grande adesão por parte de alunos e professores. O processo foi semelhante ao de umas eleições 

políticas, promovendo simultaneamente a leitura e a cidadania (recenseamento, apresentação de candidaturas, 

campanha eleitoral). Durante a campanha eleitoral, os alunos organizaram debates, cartazes, brindes, programas de 

rádio e sessões de esclarecimento, teatros, cinema, dança, confecionaram receitas relacionadas com as histórias e 

divulgaram nas freguesias o seu trabalho. A campanha eleitoral foi muito empolgante e motivou os alunos para a 

leitura. Contudo, os alunos não tiveram a possibilidade de votar no livro de que mais gostaram, presencialmente, 

devido ao estado de pandemia. 

- A atividade “No poupar é que está o ganho”, promovida pela Fundação Cupertino Miranda, inserida no 

domínio da Educação para a Cidadania “Literacia Financeira e Educação para o consumo”, também incluiu uma visita 

de estudo ao Museu “Papel-Moeda”. As turmas foram resolvendo desafios e realizando atividades ao mesmo tempo 

que preparavam o projeto final. A turma do 5.º5 foi selecionada para participar na final de uma das etapas deste 

concurso, nas Olimpíadas de Educação Financeira”. No entanto, devido à situação de pandemia, este concurso foi 

suspenso. 
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Avaliação do Domínio C  

 Objetivos Contratualizados Aquém Conseguido Superado 

10. 

Dinamizar as valências terapêuticas e apoios (terapia da fala, terapia 

ocupacional e fisioterapia) para alunos com necessidades educativas 

especiais, desenvolvida por técnicos especializados do Centro de Recursos 

para a Inclusão (CRI). 

  X 

11. 

Debelar situações económico-sociais que condicionem o acesso e sucesso 

escolar estabelecendo, quando necessário protocolos de colaboração com 

outras instituições e associações da comunidade local. 

  X 

12. 
2) 

Organizar os horários do pessoal docente de forma a assegurar a totalidade 

das aulas previstas nos horários dos alunos. 
   

12a. 
2) 

Aproximar a taxa de realização de aulas a 100%.    

13. 

Estabelecer protocolos de colaboração com outros estabelecimentos, 

instituições de ensino superior e associações profissionais tendo em vista o 

desenvolvimento do plano de formação do pessoal docente e não docente. 

  X 

14.    
1) 

Estabelecer protocolo de colaboração com instituição de ensino superior 

visando o apoio externo no desenvolvimento do processo de autoavaliação 

institucional e implementação de projetos de melhoria.                                

   

Tabela 15 – Síntese da avaliação domínio C 

 

1) Não se aplica no ano letivo em análise. 

2) Não avaliado, devido à implementação do E@D no 3.º período letivo. 
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Conclusões 
 

DOMÍNIO A: RESULTADOS 

No âmbito do domínio A – Resultados, foram analisados os resultados académicos e, dentro destes, o 

sucesso escolar, traduzido nas taxas de transição/aprovação. À semelhança dos dois anos letivos anteriores, 

verificou-se a superação das metas contratualizadas no Contrato de Autonomia para o 1.º, 2.º e 3.º ciclo de ensino, 

situando-se, respetivamente, nos 99,9%, 99,7% e 98,6% (acima das metas em 1,9; 1,7 e 6,6 pontos percentuais, 

respetivamente). Quando comparadas com o ano letivo anterior, as taxas de aprovação/transição registaram subidas 

no 1.º e no 3.º ciclo e manteve-se no 2.º ciclo. 

Em relação às taxas de sucesso pleno, no 2.º ciclo (94,5%) e no 3.º ciclo (83,8%) foram superadas as 

metas contratualizadas em 11,5 e 13,8 pontos percentuais, respetivamente. No 1.º ciclo, a taxa de sucesso pleno 

mantém-se em linha com a meta contratualizada (96%). Quando comparadas com o ano letivo anterior, as taxas de 

sucesso pleno registaram subidas nos três ciclos de ensino. 

Quanto às taxas de sucesso nas disciplinas de Português (95%), Inglês (98,8%) e Matemática (92,2%) 

verifica-se, novamente a superação das taxas contratualizadas para as três disciplinas em 5; 8,8 e 6,2 pontos 

percentuais, respetivamente. De igual modo, quando comparadas com o ano letivo anterior, registaram-se subidas 

nas taxas de sucesso das três disciplinas. 

Indicativo dos bons resultados escolares é o aumento da percentagem de alunos dos três ciclos de ensino 

que integram o Quadro de Excelência (26,4%, 27,4% e 19,7% dos alunos de cada ciclo de ensino, respetivamente). 

No que respeita ao sucesso escolar dos alunos abrangidos por medidas seletivas, nos três ciclos de 

ensino, no ano letivo de 2019/20 também se registou melhorias em relação ao ano anterior, sendo que 66,7% destes 

alunos alcançaram sucesso pleno e 93,4% transitaram de ano. 

Ao nível da participação dos alunos na vida da Escola destaca-se a presença proativa dos delegados e 

subdelegados das turmas nas reuniões intercalares dos conselhos de ano do 3.º ciclo e nas assembleias de delegados 

de turma. Especial destaque para a participação dos delegados e subdelegados das turmas do 2.º e do 3.º ciclo na 

atividade “Escutar para mudar a cidade – Barcelos Cidade Educadora” e, na sequência desta, a participação 

numa reunião na Câmara Municipal de Barcelos. Valoriza-se a opinião dos alunos na identificação de áreas de 

melhoria da escola sede do Agrupamento e, salienta-se, ainda, a grande capacidade de reflexão dos mesmos, quando 

solicitados. 

Não se tem vindo a registar casos de abandono escolar. Quanto ao prosseguimento de estudos dos alunos 

do 9.º ano de escolaridade, as opções dos alunos têm recaído mais nos cursos científico-humanísticos, ao invés dos 

cursos de natureza profissionalizante e de dupla certificação. 

 

DOMÍNIO B: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

No âmbito do domínio B - Prestação do Serviço Educativo e no que concerne à autonomia e 

flexibilidade curricular, o balanço efetuado foi bastante positivo, quer no que respeita à Estratégia de Educação para 



Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho - Barcelinhos 
 

AutoAvaliação - Relatório Anual de Progresso 2019/20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 

 

a Cidadania do Agrupamento, implementada em todos os níveis de ensino, destacando-se os projetos/atividades 

transversais a várias disciplinas, quer no que diz respeito às opções tomadas no âmbito da gestão do currículo, 

nomeadamente no Complemento à Educação Artística – Instrumental Orff (5.º e 6.º anos) e à semestralidade das 

disciplinas de História e Geografia (7.º e 8.º anos). Refira-se, no entanto, que os docentes da Área Disciplinar de 

História alegam dificuldades na implementação da disciplina no regime semestral, preferindo que a mesma seja 

lecionada anualmente, contrariamente à Área Disciplinar de Geografia, que considera a opção pela semestralidade 

da disciplina como mais benéfica. 

No que respeita à planificação e acompanhamento das práticas educativas e letivas no E@D, na 

articulação das dinâmicas de trabalho é apontado como aspeto positivo o trabalho colaborativo com os diferentes 

intervenientes no processo educativo; como aspeto negativo, apontam-se as dificuldades técnicas e ainda a falta de 

domínio das TIC por parte dos diferentes intervenientes. Quanto ao Plano de Trabalho Semanal, o número de aulas 

síncronas e o número de tarefas é considerado bastante positivo pelos Encarregados de Educação; quanto aos alunos 

do 5.º ao 8.ºano, 41,5% consideraram que as tarefas indicadas pelos docentes eram em demasia. 

No âmbito das práticas de ensino, nomeadamente no que concerne às estratégias de ensino e de 

aprendizagem orientadas para o sucesso, na Educação Pré-escolar destaca-se o desenvolvimento do tema 

integrador “Crescer/Brincar/Aprender”. Nos restantes níveis e ciclos de ensino, desenvolveram-se trabalho/projetos 

interdisciplinares, por ano de escolaridade, com a articulação de conteúdos de várias disciplinas, permitindo aos 

alunos realizar aprendizagens globalizantes que contribuíram para a sua formação integral. Os projetos 

interdisciplinares desenvolvidos, nos três ciclos de ensino, abrangeram, maioritariamente, os domínios estipulados no 

âmbito da Educação para a Cidadania. 

Relativamente à oferta educativa e gestão curricular e no que diz respeito ao apoio educativo e aos 

programas de Apoio Tutorial e Apoio Tutorial Específico, verifica-se que estas medidas contribuíram de forma 

significativa para a melhoria dos resultados escolares. 

Para além da oferta educativa formal, funcionaram, no Agrupamento, divididas pelos três ciclos de ensino, 

seis Oficinas que contribuíram para o sucesso académico e para o desenvolvimento integral dos alunos. A avaliação 

das mesmas foi concretizada sob a forma de um questionário aos docentes envolvidos na sua implementação. 

             No que concerne aos Projetos Inovadores, salienta-se o desenvolvimento do projeto “Ler, escrever… 

crescer entre sons”, integrado no projeto “Aprender com a Biblioteca Escolar”; dois projetos Erasmus+ KA2 - “Fit for 

life - Prevention and preparation for a modern Europe” e “Fiers d'être européens!”, o Projeto Cultural do Agrupamento 

e foi dada continuidade ao projeto “Canecas”. Estes projetos estimularam e promoveram o envolvimento participado 

e crítico de todos os elementos da comunidade e geraram dinâmicas que contribuem para a valorização da educação 

formal e não-formal, essenciais para a partilha de vivências e conhecimentos. Ainda no âmbito dos projetos, deu-se 

continuidade ao projeto “WebRádio Escolar RR”, ao Clube Europeu “Os Catitas” e ao Clube do Desporto Escolar. 

Por fim, e no que respeita aos recursos educativos, o Agrupamento dispõe da Biblioteca Escolar e dos 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), recursos que desenvolveram um trabalho, não só de apoio ao 

desenvolvimento do currículo, como também no apoio aos alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade 

pessoal. 
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A análise deste domínio permite concluir que foi prestado um serviço educativo de qualidade, que contribuiu 

para o desenvolvimento: do currículo dos alunos; dos princípios, valores e áreas de competências que constam do 

documento de referência Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; das três áreas prioritárias de 

intervenção (A, B e C) definidas no Projeto Educativo e de redes de cooperação com instituições parceiras da 

comunidade educativa. 

 

DOMÍNIO C: LIDERANÇA E GESTÃO 

No âmbito do domínio C – Liderança e Gestão, ganhou destaque, no terceiro período do ano letivo de 

2019/20, a comunicação interna/externa, face às exigências ditadas pelo E@D. Este contexto exigiu uma 

reorganização do Agrupamento num curto espaço de tempo, que mereceu feedback extremamente satisfatório da 

parte dos pais e encarregados de educação. No que respeita aos alunos, na generalidade, consideraram a plataforma 

Google Classroom e o Google Hangouts Meet adequados e a grande maioria apreciou trabalhar com recurso a estas 

plataformas. Ora, desta avaliação às famílias e aos nossos alunos é possível concluir que, se no relatório de 

autoavaliação institucional datado de 2018/19, a comunicação, sobretudo com os pais e encarregados de educação, 

com recurso às plataformas eletrónicas, constituía uma área a melhorar, o trabalho efetuado pelo Agrupamento ao 

longo do E@D ao nível da comunicação interna/externa considera-se, no presente ano, de enorme esforço e 

resiliência, no sentido de impedir que qualquer aluno ficasse para trás, o que se traduziu no sucesso das medidas 

implementadas, reconhecido pela Comunidade Educativa.  

No que concerne ao plano de formação, este foi organizado em estreita colaboração com o CFAEB, tendo 

as ações realizadas pelos docentes ido ao encontro das suas necessidades pessoais, bem como das necessidades 

do Agrupamento. Destaque-se a formação realizada no âmbito do projeto MAIA que possibilitou a criação do 

“Referencial de Avaliação das e para as Aprendizagens do AERR”, a implementar no ano letivo de 2020/21. 

Relativamente à ação social escolar e outros apoios, é de salientar que, pese embora o número 

significativo de alunos abrangidos, a boa articulação e o esforço conjunto das Juntas de Freguesia, Câmara Municipal 

e Agrupamento, via Biblioteca Escolar, tornou possível o acesso de todos ao E@D. 

No âmbito da mobilização da comunidade educativa, destaca-se, na concretização do Plano Anual de 

Atividades, a Festa de Natal, em todos os níveis de ensino, que mobilizou um total de 1070 pais e encarregados de 

educação da nossa comunidade educativa. 

Por último, no envolvimento do Agrupamento em iniciativas locais /nacionais, foram proporcionadas 

iniciativas de interesse relevante para o desenvolvimento integral dos alunos que atestam a importância dada pelo 

Agrupamento à leitura e à cidadania, dentro e fora da sala de aula. 

Em suma, tanto as atividades abertas à comunidade, como o envolvimento do Agrupamento em iniciativas 

locais/nacionais concorreram para a concretização dos princípios educativos valorizados pelo Projeto Educativo do 

Agrupamento, destacando-se o esforço e envolvimento de toda a comunidade educativa e demais parceiros na sua 

concretização. 
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 Pontes Fortes e Fragilidades 
 

DOMÍNIO PONTOS FORTES FRAGILIDADES 

- A - 
Resultados 

1- Superação das metas contratualizadas para as taxas de transição/aprovação no 1.º, 2.º 
e 3.º ciclo (99,9%, 99,7% e 98,6%, respetivamente). 

2- Superação das metas contratualizadas para as taxas de sucesso pleno no 2.º e 3.º ciclo 
(94,5% e 83,8%, respetivamente) e alcance da meta estipulada para o 1.º ciclo (96%). 

3- Superação das metas contratualizadas para as taxas de sucesso nas disciplinas de 
Português, Inglês e Matemática (95%, 98,8% e 92,2%, respetivamente). 

4- Aumento da percentagem de alunos que integram o Quadro de Excelência, em cada um 
dos três ciclos de ensino. 

5- Valorização da participação dos alunos na vida da Escola, na identificação dos problemas 
e na apresentação de sugestões de melhoria.  

- No 8.º ano, nas 
disciplinas de 
Português e 
Matemática, 
verificam-se taxas 
de sucesso 
ligeiramente 
abaixo das metas 
contratualizadas 
para as disciplinas. 

- B - 
Prestação 
do serviço 
educativo 

6- Grau de satisfação dos alunos e respetivos pais/Encarregados de Educação 
relativamente à forma como decorreu o Plano de implementação do E@D, 
nomeadamente no que respeita ao Plano de Trabalho Semanal. 

7- Dispositivos diversos no âmbito das estratégias de diferenciação pedagógica, em várias 
disciplinas, nomeadamente pela dinamização de oficinas, apoios educativos 
disponibilizados e pela coadjuvação de docentes em turmas com alunos abrangidos por 
medidas seletivas. 

8- Desenvolvimento de Projetos Interdisciplinares no 1.º, 2.º e 3.º ciclo, no âmbito dos 
domínios de Educação para a Cidadania. 

9- Desenvolvimento de oficinas no âmbito da oferta complementar dos três ciclos de ensino 
e do “Instrumental Orff” no âmbito do complemento à educação artística no 5.º e no 6.º 
ano de escolaridade. 

10- Elevada diversidade e qualidade de projetos e atividades de enriquecimento curricular. 
11- Desenvolvimento de Projetos Inovadores no Pré-Escolar e nos três ciclos de ensino 

(Projeto “Ler, escrever… crescer entre sons”; Projeto Canecas; Projeto Cultural do 
Agrupamento e Projetos Erasmus+). 

12- Diversidade de atividades de promoção de múltiplas literacias pelas Bibliotecas 
Escolares. 

13- O apoio prestado pela Biblioteca Escolar, a alunos e professores, no desenvolvimento 
do E@D: partilha de recursos didáticos; formação a docentes; gestão de equipamentos 
informáticos. 

14- Continuidade da diversificação da oferta formativa com o desenvolvimento do Curso 
Artístico Especializado - Curso Básico de Música, em regime articulado (do 5.º ao 9.º ano 
de escolaridade). 

 
 
 

- Durante o E@D, na 
opinião de 41,5% 
dos alunos do 5.º 
ao 8.º ano, os 
trabalhos foram 
em demasia. 

 
- Desenvolvimento 

dos programas de 
História do 3.º 
ciclo em regime de 
semestralidade. 

- C - 
Liderança 
e gestão 

15- Grau de satisfação dos alunos e respetivos pais/Encarregados de Educação na forma 
de comunicação estabelecida durante o Plano de implementação do E@D, 
nomeadamente a criação do e-mail institucional e as plataformas e ferramentas digitais 
utilizadas. 

16- Projeto de intervenção psicossocial e psicoeducativa promovido pelo Município de 
Barcelos, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Cávado, pelo contributo para a 
promoção do sucesso educativo dos alunos do 1.º ciclo, em situação de risco ou de 
insucesso escolar e as respetivas famílias. 

17- Projetos Erasmus+ KA2, pela valorização da dimensão europeia da educação e pelo 
envolvimento dos alunos, famílias, docentes e não docentes. 

18- Um Plano de Formação com impacto no desenvolvimento das práticas educativas no 
Agrupamento de Escolas. 

19- Diversidade de atividades de mobilização da comunidade educativa, com significativa 
participação de pais/EE, e envolvimento do Agrupamento em iniciativas locais e 
nacionais. 

(Não foram 
identificadas 
fragilidades neste 
domínio) 

Tabela 16 – Pontos fortes e fragilidades 


