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1. Enquadramento legal 

ÍNDICE 

O presente relatório de autoavaliação, tem como enquadramento legal a Lei n.º 31/2002, de 20 de 

dezembro, designada por “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior”, que 

define a avaliação interna e a avaliação externa, obrigatórias, reconhecendo a importância destes 

mecanismos de regulação na melhoria do desempenho das organizações escolares. 

Este relatório tem ainda como enquadramento legal a alínea C do ponto 2 do Artigo 9º do Decreto-

Lei nº 137/2012, de 2 de julho, com o objetivo de proceder à identificação do grau de concretização 

dos objetivos fixados no PEA, à avaliação das atividades realizadas pelo Agrupamento e da sua 

organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação 

do serviço educativo. 

A autoavaliação deve ser um instrumento indispensável à promoção da qualidade educativa e de 

reforço da capacidade de melhoria das organizações escolares. 

Nesta ótica, a qualidade nunca poderá ser um fim, mas apenas um meio de caminhar para a melhoria 

contínua e para a concretização de práticas de excelência.  

Este relatório assume-se como elemento essencial nos processos de perceção e assimilação de uma 

herança cultural, constituindo simultaneamente um elemento privilegiado de intervenção na 

transformação social. Desta forma, a escola atual tem de estar preparada para a constante reflexão 

sobre o seu papel, buscando a construção de novas visões sobre o modo de estar e de atuar nos 

diferentes espaços sociais onde interage.  

As últimas medidas legislativas, nomeadamente o Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho, que 

homologa o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de 

julho, que aposta numa escola inclusiva; o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, que preconiza 

uma maior flexibilidade na gestão curricular; e o Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho, que visa a 

promoção de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências de nível mais 

elevado, permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, têm gerado, nos 

diferentes contextos de intervenção, a emergência de processos coletivos de aprendizagem 

organizacional e pedagógica que pressupõem uma mudança de mentalidades e de práticas 

educativas. Este documento é comparado com os dos anos anteriores, analisado e verificado de 

forma a concluir se as metas definidas no Projeto Educativo foram alcançadas, ultrapassadas ou se 

ficaram aquém do esperado.  
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2. Caracterização do agrupamento 

ÍNDICE 

A Escola Secundária de Vergílio Ferreira, sede do Agrupamento, situa-se na freguesia de Carnide, 

concelho de Lisboa, é uma escola com 3.º ciclo e ensino secundário e foi inaugurada em 1983. 

No ano letivo 2012/2013 a escola e o Agrupamento de Escolas de Telheiras, localizado na freguesia 

do Lumiar, concelho de Lisboa, sofreram uma agregação, formando uma nova Unidade Orgânica: o 

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira (AEVF). Ainda no decorrer do mesmo ano letivo, agregou-

se a esta nova Unidade Orgânica o Agrupamento de Escolas de S. Vicente de Telheiras localizado 

maioritariamente na freguesia do Lumiar.  

Esta Unidade Orgânica é atualmente constituída por dez escolas: cinco escolas de primeiro ciclo 

(EB1 do Lumiar, EB1 de Telheiras, EB1 D. Luís da Cunha, EB1 de Luz-Carnide, EB1 Prista Monteiro), 

possuindo três delas jardim-de-infância, uma escola básica de segundo e terceiros ciclos (Escola 

Básica de Telheiras), uma escola básica integrada com valências desde o jardim-de-infância até ao 

terceiro ciclo (EB S. Vicente), uma escola secundária com terceiro ciclo (Escola Secundária de 

Vergílio Ferreira) e dois estabelecimentos de ensino só com valência de jardim-de-infância (JI de 

Telheiras e JI Horta Nova). A população à data do final do ano letivo 2020/2021 é de 3894 alunos, 

distribuídos por 169 turmas, com 422 alunos do pré-escolar (23 turmas), 1093 do 1.ºciclo (49 turmas), 

528 do 2.º Ciclo (23 turmas), 821 do 3.º ciclo (34 turmas) e 976 do secundário (37 turmas), sendo 74 

alunos do ensino profissional (3 turmas).  

O Agrupamento tem escolas com estrutura de Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) para alunos 

com multideficiência, para o 1.º ciclo, na Escola Básica nº 1 de Telheiras, na Escola Básica D. Luís 

da Cunha e na Escola Básica Prista Monteiro; para o 2.º e 3.º ciclos, na Escola Básica de São Vicente. 

O Agrupamento tem também escolas com estrutura de CAA para alunos com metodologia e 

estratégias de ensino estruturado (Autismo), para o 1.º ciclo na Escola Básica Prista Monteiro e para 

o 2.º e 3.º ciclos na Escola Básica São Vicente. 

A Escola Secundária de Vergílio Ferreira, sede do Agrupamento, é uma escola de referência para a 

Educação Bilingue (alunos surdos). 

A grande maioria dos alunos evidencia sinais de estabilidade e capacidade financeira. No entanto, 

365 alunos (16,3%) necessitam de auxílios económicos por parte da Ação Social Escolar (9,4% no 

escalão A e 6,9% no escalão B), sendo de realçar alguns estabelecimentos escolares com apoio social 

escolar mais elevado, nomeadamente a Escola Básica Prista Monteiro (48,3%), o Jardim de Infância 

da Horta Nova (44,7%), Escola Básica D. Luís da Cunha (39,1%) e Escola Básica São Vicente (23,9%), 

o que demonstra o meio social onde se encontram inseridas estas escolas.  

Relativamente à população escolar que usufruía de Ação Social Escolar, verifica-se um aumento de 

3,3% comparativamente ao ano letivo anterior. 
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O corpo docente é constituído por um total de 364 professores, sendo 279 do Quadro de Agrupamento 

ou do Quadro de Zona Pedagógica e 85 a Termo, o que revela estabilidade do corpo docente neste 

Agrupamento. Note-se que em relação ao ano anterior, registou-se uma diminuição de 120 docentes.  

O pessoal não docente do Agrupamento é composto por 13 assistentes técnicos (mais 4 do que no 

ano anterior), 87 assistentes operacionais (menos 2 do que no ano anterior); 2 técnicos superiores 

(Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional) e uma Encarregada Operacional (ESVF), distribuídos 

pelos diferentes estabelecimentos de ensino que compõem esta Unidade Orgânica. 

No que respeita à taxa do sucesso escolar, no 1.º ciclo verifica-se um valor médio de 97,5% (diminuiu 

1% relativamente ao ano anterior). No 2.º ciclo a taxa de sucesso é de 96% (relativamente ao ano 

transato registou-se uma diminuição de 1%). No 3.º ciclo a taxa de sucesso é de 94,5% (relativamente 

ao ano transato registou-se um aumento de 0,1%). No secundário a taxa de sucesso é de 94% 

(relativamente ao ano transato registou-se um aumento de 0,6%). 

Considerando os pilares do PEA, designadamente “Prestar à comunidade um serviço educativo de 

excelência, contribuindo para a formação de cidadãos felizes, críticos e conscientes” e “Sedimentar 

o reconhecimento do agrupamento como unidade de sucesso” (PEA, p. 23), as taxas de sucesso 

correspondem às metas definidas. 
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3. Equipa de Autoavaliação 

ÍNDICE 

A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, nomeada pela diretora é 

constituída pelos seguintes elementos:  

 Carla Maria Gomes de Lemos e Sousa, professora do 1º ciclo; coordenadora do 1.º Ciclo; integra 

a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); integra a Equipa de 

Monitorização do E@D; integra a equipa do PEA; 

 Graciete Maria Manso Dionísio, educadora de infância; integra a equipa do PEA; 

 Francisco José Amaral Chorão, professor do Ensino Secundário, do Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas; coordenador da Equipa do PAA; coordenador da Equipa do PEA. 
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4. Finalidade 

ÍNDICE 

Segundo Peter Van Petegem (2012), a autoavaliação é um processo empreendido pela escola, no 

qual os professores recolhem e analisam os dados, incluindo informação sobre as perceções e 

opiniões dos diferentes atores, sendo este processo utilizado para avaliar diferentes aspetos do 

desempenho da escola, baseados nos critérios estabelecidos. Deverá produzir resultados que 

ajudem, efetivamente, as escolas a definir objetivos para o seu planeamento ou quaisquer 

iniciativas, com vista a um melhor desempenho. 

A autoavaliação destina-se a analisar e descrever o estado atual do sistema, apoiar as decisões sobre 

esse diagnóstico e medir os níveis de concretização dos objetivos do PEA, da organização escolar. 

Importa conhecer com objetividade a situação atual da organização escolar, avaliando e 

monitorizando periodicamente as atividades que evoluem satisfatoriamente, as que estagnaram e 

as que devem ser melhoradas. 

A autoavaliação deve ser sensível ao contexto da organização escolar, orientada pelas prioridades 

que constam nos seus documentos estruturantes, ou seja, uma avaliação adaptada à dimensão 

educativa e cultural de cada escola, ao seu ritmo e em função dos recursos disponíveis para o 

desenvolvimento do respetivo processo. 

De facto, o objetivo principal é conhecer para melhorar, integrando a autoavaliação como uma 

prática organizacional que permita aos órgãos de gestão tomar decisões fundamentadas. 

Esta equipa pretende monitorizar os resultados das alterações introduzidas em cada ano letivo e 

avaliar o grau de satisfação de todos os membros da comunidade educativa relativamente às 

mudanças realmente concretizadas. Este processo de avaliação anual, de forma simplificada, é 

desenvolvido nos Departamentos Curriculares, no Conselho Pedagógico e no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas, com maior objetividade e em pormenor no final de cada ano letivo, com 

recurso às equipas de trabalho constituídas para o efeito. 

O presente relatório define o trabalho realizado no ano letivo 2020-2021 com base no tratamento 

estatístico dos resultados da avaliação das aprendizagens. 

Este relatório apresenta ainda os resultados obtidos no Relatório da Monitorização e Regulação do 

Ensino à Distância (E@D). 
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5. Procedimentos/Metodologia 

ÍNDICE 

A equipa deu continuidade ao trabalho iniciado e previsto no PEA 2016-2020, e substituído pelo PEA 

2020-2024, de modo a permitir proceder à identificação do grau de concretização dos objetivos 

fixados no mesmo e à avaliação, organização e gestão das atividades realizadas pelo Agrupamento 

de Escolas, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço 

educativo no ano letivo 2020-2021. 

À semelhança do ano anterior, a equipa desenvolveu a sua ação nas atividades seguintes: 

 Análise estatística dos resultados da avaliação sumativa interna e externa finais, elaborada pela 

equipa de autoavaliação, com colaboração do professor responsável pela plataforma INOVAR.  

 Apresentação dos resultados dos questionários aplicados no âmbito da monitorização do Plano 

de E@D. 
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6. Projeto Educativo do Agrupamento 

ÍNDICE 

Aprovado em 2021 pelo Conselho Geral, o PEA explicita os princípios, os valores, os vetores 

estratégicos e as linhas de ação para o conjunto das unidades do Agrupamento de Escolas Vergílio 

Ferreira que integram o sistema organizacional, com o propósito de cumprir a função educativa, 

para um horizonte de quatro anos letivos. 

Pretendeu-se que este PEA fosse efetivamente um documento orientador da ação do Agrupamento 

e de vinculação das práticas escolares, conciliando a eficácia educacional com o desenvolvimento 

organizacional. 

A avaliação do presente PEA é realizada no final de cada ano letivo, confrontando-se os resultados 

esperados face aos resultados efetivamente alcançados, na perspetiva da avaliação da qualidade, 

através do sistema de autoavaliação e monitorização do Agrupamento de Escolas.  
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7. Análise estatística 

ÍNDICE 

Os resultados do terceiro período aqui apresentados são os disponibilizados pela estatística da 

plataforma do Inovar para as escolas do Agrupamento: Escola Secundária de Vergílio Ferreira (ESVF), 

Escola Básica São Vicente (EBSV), Escola Básica de Telheiras (EBT), Escola Básica 1 de Telheiras 

(EB1T), Escola Básica do Lumiar (EBL), Escola Básica Luz/Carnide (EBLC), Escola Básica Prista 

Monteiro (EBPM) e Escola Básica D. Luís da Cunha (EBDLC). 

 

Relatório dos resultados do 1.º ano de escolaridade 

  

 

 

Das doze turmas do 1.º ano das escolas do Agrupamento, três registaram percentagens de menções 

de insuficiente superiores a 15%, com valores entre 21% e 37%, respetivamente: 

 PM — 1.º 2.ª a Português (21%);  

 PM — 1.º 1.ª a Português (37%), Matemática (32%) e Apoio ao Estudo (22%);  

 SV — 1.º 1.ª a Português (25%).  

Das doze turmas, onze apresentam insucesso inferior a 10%, das quais três apresentam 100% de 

sucesso, designadamente as turmas 1.º 1.ª EBL, 1.º 3.ª EBT1 e 1.º 1.ª LC. 
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Relatório dos resultados do 2.º ano de escolaridade 

  

 

Das doze turmas do 2.º ano das escolas do Agrupamento, duas registaram percentagens de menções 

de insuficiente superiores a 15%, com valores entre 17% e 37%, respetivamente:  

 PM — 2.º 1.ª a Português (37%) e a Matemática (26%);  

 DLC — 2.º 1.ª a Apoio ao Estudo (22%), Estudo do Meio, Matemática, Oferta Complementar 

e Português (17%).  

Das doze turmas, dez apresentam insucesso inferior a 10%, das quais três apresentam 100% de 

sucesso, designadamente as turmas 2.º 3.ª EBL, 2.º 2.ª LC e 2.º 1.ª SV. 

 

Relatório dos resultados do 3.º ano de escolaridade  

 

 

 

Das doze turmas do 3.º ano das escolas do Agrupamento, quatro registaram percentagens de 

menções de insuficiente superiores a 15%, com valores entre 17% e 50%, respetivamente: 

 DLC — 3.º 2.ª a Matemática (17%);  

 EBL — 3.º 2.ª a EMRC (50%);  
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 PM — 3.º 1.ª a Português (37%), a Inglês e a Apoio ao Estudo (22%) e a Estudo do Meio (22%);  

 PM — 3.º 2.ª a Apoio ao Estudo e a Estudo do Meio (21%) e a Matemática (16%). 

Das doze turmas, nove apresentam insucesso inferior a 10%, das quais três apresentam 100% de 

sucesso, designadamente as turmas 3.º 1.ª EBL, 3.º 1.ª LC e 3.º 1.ª SV. 

 
Relatório dos resultados do 4.º ano de escolaridade  

 

 

Das treze turmas do 4.º ano das escolas do Agrupamento, duas registaram percentagens de menções 

de insuficiente superiores a 15%, com valores de 20%, respetivamente: 

 PM — 4.º 1.ª a Matemática (20%);  

 PM — 4.º 2.ª a Inglês (20%). 

Das treze turmas, todas apresentam insucesso inferior a 10%, das quais nove apresentam 100% de 

sucesso, designadamente as turmas 4.º 1.ª e 4.º 3.ª EBL, 4.º 1.ª, 4.º 2.ª e 4.º 3.ª EBT1, 4.º 1.ª e 4.º 

2.ª LC, 4.º 1.ª e 4.º 2.ª SV. 
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Relatório dos resultados do 5.º ano de escolaridade  

 

 

 
Das onze turmas do 5.º ano das escolas do Agrupamento, quatro registaram percentagens de níveis 

inferiores a 3 superiores a 15%, com valores entre 16% e 38%, designadamente: 

 SV — 5.º 1.ª a HGP, a Inglês e a Português (16%) e a Matemática (26%);  

 SV — 5.º 2.ª a Matemática (33%);  

 SV — 5.º 3.ª a Cidadania e Desenvolvimento, a Ciências Naturais e a HGP (20%);  

 SV — 5.º 4.ª a Matemática (38%). 

Das onze turmas, oito apresentam insucesso inferior a 10%, das quais cinco apresentam sucesso 

superior a 95%, designadamente as turmas 5.º 1.ª, 5.º 2.ª, 5.º 3.ª, 5.º 5.ª e 5.º 6.ª EBT. 

 
Relatório dos resultados do 6.º ano de escolaridade 
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Das doze turmas do 6.º ano das escolas do Agrupamento, seis registaram percentagens de níveis 

inferiores a 3 superiores a 15%, com valores entre 20% e 42%, designadamente: 

 EBT — 6.º 2.ª a Matemática (25%);  

 EBT — 6.º 4.ª a Matemática (25%);  

 SV — 6.º 1.ª a Matemática (26%) e a Inglês (42%);  

 SV — 6.º 3.ª a Português (20%);  

 SV — 6.º 4.ª a Matemática (28%);  

 SV — 6.º 5.ª SV a Matemática (20%). 

Das doze turmas, todas apresentam insucesso inferior a 10%, das quais nove apresentam sucesso 

superior a 95%, designadamente as turmas 6.º 1.ª, 6.º 3.ª, 6.º 4.ª, 6.º 5.ª e 6.º 6.ª EBT; 6.º 2.ª, 6.º 

3.ª, 6.º 4.ª e 6.º 5.ª SV.  

A turma 6.º 1.ª EBT apresenta 100% de sucesso. 

 

Relatório dos resultados do 7.º ano de escolaridade 

 

 

 

Das doze turmas do 7.º ano das escolas do Agrupamento, dez registaram percentagens de níveis 

inferiores a 3 superiores a 15%, com valores entre 15% e 46%, designadamente: 

 EBT — 7.º 3.ª a CFQ (18%), a Matemática (25%) e a TIC (30%);  

 EBT — 7.º 4.ª a CFQ (27%) e a Inglês (15%);  

 VF — 7.º 1.ª a História (18%), a CN (25%) e a Matemática (32%);  

 VF — 7.º 2.ª a EV e a Inglês (16%), a CN (21%) e a Português (26%) e a Matemática (37%);  

 VF — 7.º 3.ª a Matemática (18%);  
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 VF — 7.º 4.ª a Matemática (21%);  

 SV — 7.º 1.ª a Geografia, Português e Francês (16%), a EV (21%) e a Matemática (37%);  

 SV — 7.º 2.ª a EV, a CFQ e a Geografia (20%), a Matemática (40%);  

 SV — 7.º 3.ª a CFQ (35%) e a Matemática (43%);  

 SV — 7.º 4.ª a História e a Inglês (17%), a EV (21%), a CFQ e a Geografia (29%) e a Matemática 

(46%). 

Das doze turmas, sete apresentam insucesso inferior a 10%, das quais quatro apresentam sucesso 

superior a 95%, designadamente as turmas 7.º 1.ª; 7.º 2.ª EBT; 7.º 3.ª e 7.º 4.ª VF.  

As disciplinas com percentagens de insucesso superiores a 15% são CFQ (15%) e Matemática (27%). 

As turmas 7.º 2.ª e 7.º 4.ª SV apresentam um insucesso global de respetivamente 15% e 18%. 

 
Relatório dos resultados do 8.º ano de escolaridade 

 

 

 

Das onze turmas do 8.º ano das escolas do Agrupamento, nove registaram percentagens de níveis 

inferiores a 3 superiores a 15%, com valores entre 15% e 36%, designadamente: 

 EBT — 8.º 1.ª a Matemática (19%);  

 EBT — 8.º 3.ª a TIC (15%);  

 VF — 8.º 1.ª a Matemática (35%);  

 VF — 8.º 2.ª a Português (18%) e a Matemática (29%);  

 VF — 8.º 3.ª a CN (32%) e a Matemática (36%);  

 SV — 8.º 1.ª a Matemática (33%);  

 SV — 8.º 2.ª a CFQ, a Inglês e a Matemática (29%);  
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 SV — 8.º 3.ª a Matemática (25%);  

 SV — 8.º 4.ª a Inglês (15%) e a Matemática (27%). 

Das onze turmas, todas apresentam insucesso igual ou inferior a 10%, das quais sete apresentam 

sucesso igual ou superior a 95%, designadamente as turmas 8.º 1.ª; 8.º 2.ª; 8.º 3.ª e 8.º 4.ª EBT; 8.º 

1.ª VF; 8.º 3.ª e 8.º 4.ª SV.  

A disciplina com percentagem de insucesso superior a 15% é Matemática (22%). 

 
Relatório dos resultados do 9.º ano de escolaridade 

 

 

 

Das onze turmas do 9.º ano das escolas do Agrupamento, seis registaram percentagens de níveis 

inferiores a 3 superiores a 15%, com valores entre 17% e 59%, designadamente: 

 EBT — 9.º 1.ª a Matemática (28%);  

 EBT — 9.º 4.ª a Matemática (18%);  

 VF — 9.º 3.ª a Matemática (18%);  

 SV — 9.º 1.ª a Matemática (57%);  

 SV — 9.º 2.ª a AP (18%) e a Matemática (59%);  

 SV — 9.º 3.ª a AP e a CFQ (17%) e a Matemática (25%).  

Das onze turmas, todas apresentam insucesso igual ou inferior a 10%, das quais oito têm sucesso 

superior a 95%, designadamente as turmas 9.º 1.ª; 9.º 2.ª; 9.º 3.ª e 9.º 4.ª EBT; 9.º 1.ª, 9.º 2.ª e 9.º 

3.ª VF; e 9.º 4.ª SV.  

A disciplina com percentagem de insucesso superior a 15% é Matemática (22%).  
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Relatório dos resultados do 10.º ano de escolaridade 

 

 

 

Das doze turmas do 10.º ano da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, dez registaram percentagens 

de classificações negativas superiores a 15%, com valores entre 15% e 44%, designadamente: 

 10.º 1.ª a Matemática A (25%);  

 10.º 2.ª a FQ A (16%) e a Matemática A (44%);  

 10.º 3.ª a Filosofia (15%), a BG A (19%) e a Matemática A (26%);  

 10.º 4.ª a Matemática A (42%);  

 10.º 5.ª a BG A (16%), a Português (17%), a FQ A (36%) e a Matemática A (59%);  

 10.º 7.ª a Matemática A (21%);  

 10.º 9.ª a Geografia A (19%); 

 10.º 10.ª a Geografia A (32%); 

 10.º 11.ª a Geografia A (22%); 

 10.º 12.ª a GD A (42%). 

Das doze turmas, dez apresentam insucesso igual ou inferior a 10%, das quais três têm sucesso 

superior a 95%, designadamente as turmas 10.º 6.ª; 10.º 7.ª e 10.º 8.ª.  

As disciplinas com percentagens de insucesso superiores a 15% são Geografia A (19%), Geometria 

Descritiva A (23%) e Matemática A (27%). A turma 10.º 5.ª apresenta um insucesso global de 18%. 
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Relatório dos resultados do 11.º ano de escolaridade   

 

 

 

Das onze turmas do 11.º ano da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, nove registaram percentagens 

de classificações negativas superiores a 15%, com valores entre 16% e 68%, designadamente: 

 11.º 1.ª a Matemática A (33%);  

 11.º 2.ª a FQ A (25%) e a Matemática A (48%);  

 11.º 3.ª a FQ A (16%) e a Matemática A (50%);  

 11.º 4.ª a Matemática A (52%);  

 11.º 5.ª a Matemática A (16%) e a FQ A (16%);  

 11.º 6.ª a FQ A e a Matemática A (17%); 

 11.º 7.ª a Matemática A (68%);  

 11.º 8.ª a Matemática A (46%);  

 11.º 9.ª a Alemão (27%). 

Das onze turmas, nove apresentam insucesso igual ou inferior a 10%, das quais quatro têm sucesso 

superior a 95%, designadamente as turmas 11.º 5.ª; 11.º 9.ª e 11.º 10.ª e 11.º 11.ª.  

As disciplinas com percentagens de insucesso superiores a 15% são: Física e Química A (17%), Alemão 

(27%) e Matemática A (42%). Nenhuma turma apresenta um insucesso global superior a 15%. 
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Relatório dos resultados do 12.º ano de escolaridade 

 

 

 

Das onze turmas do 12.º ano da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, quatro registaram 

percentagens de classificações negativas superiores a 15%, com valores entre 25% e 45%, 

designadamente: 

 12.º 3.ª a Matemática A (27%);  

 12.º 4.ª a Matemática A (28%);  

 12.º 6.ª a Matemática A (45%);  

 12.º 8.ª a Matemática A (25%). 

Todas as onze turmas apresentam insucesso inferior a 10%, com sucesso superior a 95%. As turmas 

12.º 1.ª, 12.º 9.ª, 12.º 10.ª e 12.º 11.ª registam 100% de sucesso. 

A disciplina com percentagem de insucesso superior a 15% é Matemática A (16%). 
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8.  Nível de satisfação da comunidade 

ÍNDICE 

Objetivo 

 
Aferir o grau de satisfação do Agrupamento relativamente ao E@D. 

 

Fontes de informação 

 

Os dados foram recolhidos no Agrupamento em dois momentos diferentes: entre os dias 8 e 26 de 

fevereiro de 2021 e entre os dias 12 e 18 de abril de 2021. Não foram aplicados os habituais 

questionários anuais para aferir o grau de satisfação da comunidade educativa relativamente ao 

desempenho do Agrupamento, devido ao contexto de pandemia. O grau de satisfação foi aferido 

através dos relatórios de monitorização e regulação do Plano do E@D do AEVF.  

No primeiro momento foram aplicados cinco questionários (formulários Google) dirigidos aos alunos 

(do 4.º ano ao Secundário), aos encarregados de educação do pré-escolar, aos encarregados de 

educação (do 4.º ano ao Secundário), aos educadores e aos professores.  

No segundo momento foram aplicados três questionários aos alunos do ensino secundário, aos 

encarregados de educação e aos docentes do ensino secundário. 

 
Procedimentos 

 

 A “satisfação” é uma condição essencial para a realização de um trabalho de qualidade e para o 

desenvolvimento integral da pessoa. Simultaneamente é o resultado de um conjunto de 

circunstâncias que afetam o trabalho individual. 

Considerando os múltiplos intervenientes que convergem na escola, a avaliação dos níveis de 

satisfação deve abranger uma população de respondentes que representam essa multiplicidade, 

essencialmente composta por alunos, professores, funcionários e Pais/Encarregados de Educação. 

Devido aos condicionalismos da conjuntura pandémica, e de acordo com as orientações da tutela, 

fez-se a monitorização do E@D. 

Os dados foram tratados pela Equipa de Monitorização e Regulação do Plano E@D, tendo concluído 

o que a seguir se expõe. 
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1.º Momento de Monitorização e Regulação do Plano E@D 

 

Responderam ao primeiro momento de monitorização mil duzentos e vinte e três alunos, duzentos 

e dezanove encarregados de educação do pré-escolar, mil setecentos e sessenta e três encarregados 

de educação, vinte e dois educadores e duzentos e onze docentes. 

 
Alunos 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos alunos no período de 1 a 9 de 

março de 2021 e diz respeito às atividades desenvolvidas no ensino entre 8 e 26 de fevereiro de 

2021. 

O universo em estudo incluiu os alunos do 4.º ano de escolaridade, os do 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e os do ensino secundário, do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira. 

Este questionário monitorizou:  

 a assiduidade/participação nas atividades durante o E@D; 

 a carga horária do E@D; 

 as condições materiais/técnicas para o E@D; 

 os recursos educativos para o E@D; 

 a concretização das tarefas propostas no E@D; 

 o grau de satisfação com o E@D. 

 

Representatividade de cada escola no universo do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira 

 

Escola 
Total de 

alunos* por 
escola 

% de alunos no 
universo do 

Agrupamento 

Total de 
respostas por 

escola 

% de 
respostas 
por escola 

EB1 Telheiras 79 3% 79 100% 

EB Lumiar 74 2,8% 25 33,8% 

EB Luz Carnide 48 1,8% 24 50,0% 

EB Prista Monteiro 44 1,7% 12 27,3% 

EB D. Luís da Cunha 25 0,9% 11 44,0% 

EB São Vicente 560 21,2% 255 45,5% 

EB Telheiras 584 22,1% 243 41,6% 

ES Vergílio Ferreira 1229 46,5% 574 46,7% 

* No 1.º Ciclo apenas o 4.º ano respondeu ao questionário 
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O questionário, aplicado através dos formulários da Google, foi dirigido aos alunos do Agrupamento 

de Escolas Vergílio Ferreira, do 4.º ano ao 12.º ano de escolaridade, num total de 2643, tendo 

respondido 1223 alunos (46,3%). 

Relativamente ao grau de satisfação com o E@D, 91,7% dos alunos manifestaram-se como muito 

satisfeitos. A experiência no E@D, foi considerada positiva por 85,3% dos alunos.  

A análise das respostas obtidas por parte dos alunos do 4.º ao 12.º ano permitiu concluir que os 

resultados da monitorização do E@D são bastante positivos no que diz respeito à apreciação do 

trabalho desenvolvido pelos docentes e das aprendizagens feitas pelos alunos. 

 

Encarregados de Educação do Ensino Pré-Escolar 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos encarregados de educação das 

crianças do ensino pré-escolar no período de 4 a 7 de março de 2021 e diz respeito às atividades 

desenvolvidas em casa entre 8 e 26 de fevereiro de 2021. 

O universo em estudo incluiu os encarregados de educação das crianças do pré-escolar de todos os 

jardins de infância do Agrupamento. 

Este questionário monitorizou:  

 As sessões síncronas; 

 As atividades realizadas em casa; 

 Os recursos educativos utilizados nas atividades em casa; 

 A motivação para as atividades em casa; 

 O grau de satisfação dos encarregados de educação em relação ao plano de E@D do 

Agrupamento. 

 

Representatividade de cada Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira 

 

Jardim de Infância 
(JI) 

Total de 
encarregados de 

educação 
Por JI 

% de encarregados 
de educação no 

universo do 
Agrupamento 

Total de 
respostas por 

JI 

% de 
respostas 

por JI 

JI EB Luz Carnide  20 4,2% 11 55% 

JI EB Prista Monteiro 37 7,8 9 24,3% 

JI Horta Nova 85 17,8 45 52,9% 

JI EB São Vicente 54 11,3 17  31,5% 

JI Telheiras 135 28,4 67  49,6% 

JI EB Lumiar 85 17,9 50 58,8% 
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Jardim de Infância 
(JI) 

Total de 
encarregados de 

educação 
Por JI 

% de encarregados 
de educação no 

universo do 
Agrupamento 

Total de 
respostas por 

JI 

% de 
respostas 

por JI 

JI EB D Luís da Cunha 60 12,6 20 33,3% 

Total 476 100 219 46% 

  

O questionário foi dirigido aos Encarregados de Educação das crianças do ensino pré-escolar do 

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, num total de 476, tendo respondido 219 (46,0%). 

Dos 219 encarregados de educação inquiridos, 71,2% (156) considerou positiva a experiência do seu 

educando no E@D do Agrupamento. 

A análise das respostas obtidas permitiu concluir que os resultados da monitorização do E@D foram 

positivos relativamente à apreciação do trabalho desenvolvido pelos educadores de infância e das 

aprendizagens adquiridas pelas crianças. 

 

Encarregados de Educação do Ensino Básico e Secundário 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos encarregados de educação no 

período de 1 a 7 de março de 2021 no que diz respeito às atividades desenvolvidas no ensino entre 

8 e 26 de fevereiro de 2021. 

O universo em estudo incluiu os encarregados de educação dos alunos do 1º, 2.º e 3.º ciclos e 

secundário do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira. 

Este questionário monitorizou:  

 a adequação das tarefas assíncronas em relação às sessões síncronas; 

 a qualidade do feedback dado aos alunos pelos professores; 

 o grau de satisfação dos encarregados de educação em relação ao plano de E@D do 

Agrupamento. 

O questionário, aplicado através de formulários Google, foi dirigido aos encarregados de educação 

do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira cujos educandos frequentavam os 1.º, 2.º 3.º ciclos e o 

secundário, num total de 3418 alunos, tendo respondido 1763 encarregados de educação (51,6%). 
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Representatividade de cada escola no universo do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira 

  

Escola 

Total de 
encarregados 
de educação 
por escola 

% de encarregados de 
educação no universo do 

Agrupamento 

Total de 
respostas por 

escola 

% de 
respostas 
por escola 

EB1 Telheiras 282 8,2% 236 83,7% 

EB Lumiar 267 7,8% 187 70 % 

EB Luz Carnide 156 4,6% 101 64,7 % 

EB Prista Monteiro 140 4,1% 56 40 % 

EB D Luís da Cunha 112 3,3 % 57 50,9 % 

EB São Vicente 648 19 % 284 43,8% 

EB Telheiras 584 17,1% 282 48,3% 

ES Vergílio Ferreira 1229 35,9% 560 45,6% 

  

Dos encarregados de educação que responderam ao questionário, 92,1% manifestaram satisfação 

quanto à avaliação do E@D. A partir das respostas, concluiu-se que os resultados foram positivos 

relativamente ao ensino prestado aos alunos pelo Agrupamento. 

 

Educadores de Infância 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos educadores de infância no 

período de 4 a 7 de março de 2021, no que diz respeito às atividades desenvolvidas no ensino entre 

8 e 26 de fevereiro de 2021. 

O universo em estudo incluiu os educadores de infância de todos os estabelecimentos do 

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira. 

Este questionário monitorizou:  

 a assiduidade/participação das crianças nas atividades; 

 a recetividade das crianças face às atividades propostas; 

 o número de atividades propostas; 

 a aplicação do plano de trabalho destinado às crianças; 

 a taxa de concretização das tarefas propostas pelos educadores; 

 o grau de satisfação dos educadores de infância. 

O questionário foi dirigido a todos os educadores de infância do Agrupamento de Escolas Vergílio 

Ferreira, num total de 22 tendo respondido 100%. 

Dos educadores inquiridos, 95,5% considerou positivo o balanço final da sua experiência no E@D. 



 

24 
 

A análise das respostas obtidas permitiu concluir que os resultados da monitorização do E@D foram 

positivos relativamente à apreciação do trabalho desenvolvido pelos educadores.  

 

Professores 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos professores no período de 1 a 

7 de março de 2021 no que diz respeito às atividades desenvolvidas no ensino entre 8 e 26 de 

fevereiro de 2021. 

O universo em estudo incluiu os professores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário. 

Este questionário monitorizou:  

 a assiduidade/participação dos alunos nas atividades; 

 a aplicação do plano de trabalho destinado aos alunos; 

 a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

 o grau de satisfação dos professores. 

O questionário foi dirigido a todos os docentes do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, num 

total de 339, tendo respondido 211 (62,3%). 

Dos 211 professores inquiridos, 97,2% (205) consideraram positivo o balanço final da sua experiência 

no E@D. 

Os resultados da monitorização do E@D foram considerados bastante positivos relativamente à 

apreciação do trabalho desenvolvido pelos docentes e das aprendizagens feitas pelos alunos. 

 

2.º Momento de Monitorização e Regulação do Plano E@D 

 

Responderam ao segundo momento de monitorização trezentos e trinta e oito alunos, trezentos e 

sessenta e oito encarregados de educação e setenta e nove docentes do ensino secundário. 

 

Alunos 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos alunos no período de 12 a 18 

de abril de 2021 no que diz respeito às atividades desenvolvidas no ensino secundário de 1 a 26 de 

março e 5 a 9 de abril de 2021. 

O universo em estudo incluiu os alunos do ensino secundário da Escola Secundária Vergílio Ferreira. 

Este inquérito monitorizou: 

 a assiduidade/participação nas atividades durante o E@D; 

 a carga horária do E@D; 



 

25 
 

 as condições materiais/técnicas para o E@D; 

 os recursos educativos para o E@D; 

 a concretização das tarefas propostas no E@D; 

 o grau de satisfação com o E@D. 

O questionário, aplicado através dos formulários Google, foi dirigido aos alunos do ensino secundário 

do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, num total de 976, tendo respondido 338 alunos (34,6%). 

 

Representatividade de cada ano escolar do universo do ensino secundário da Escola Secundária 

Vergílio Ferreira 

 

Ano de 
Escolaridade 

Total de alunos 
por ano de 

escolaridade 

% de alunos no 
universo do ensino 

secundário 

Total de respostas 
por ano de 

escolaridade 

% de respostas 
por ano de 

escolaridade 

10.º 358 36,7% 121 33,8% 

11.º 293 30,0% 112 38,2% 

12.º 325 33,3% 105 32,3% 

 

Em relação ao grau de satisfação com o E@D organizado pelo Agrupamento, 57,4% dos alunos 

manifestaram-se como muito ou plenamente satisfeitos, 33,7% como satisfeitos e 8,9% como 

insatisfeitos. 

Para 82,8% dos alunos, a avaliação do E@D dos alunos foi positiva. 

A análise das respostas obtidas permitiu concluir que os resultados da monitorização do E@D foram 

positivos relativamente à apreciação do trabalho desenvolvido pelos docentes e aprendizagens feitas 

pelos alunos. 

 

Encarregados de Educação 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos encarregados de educação no 

período de 12 a 18 de abril de 2021 no que diz respeito às atividades desenvolvidas no ensino 

secundário de 1 a 26 de março e de 5 a 9 de abril de 2021. 

O universo em estudo incluiu os encarregados de educação dos alunos do ensino secundário do 

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira. 

Este inquérito monitorizou: 

 a adequação das tarefas assíncronas em relação às sessões síncronas; 

 a qualidade do feedback dado aos alunos pelos professores; 

 o grau de satisfação dos encarregados de educação em relação ao plano de E@D do 

Agrupamento. 
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O questionário, aplicado através de formulários Google, foi dirigido aos encarregados de educação 

do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, cujos educandos frequentavam o ensino secundário, 

num total de 976 alunos, tendo respondido 368 encarregados de educação (37,7%). 

 

Representatividade de cada ano escolar do universo do ensino secundário da Escola Secundária 

Vergílio Ferreira 

 

Ano de 
Escolaridade 

Total de 
encarregados por 

ano de escolaridade 

% de encarregados de 
educação no universo do 

ensino secundário 

Total de 
respostas por 

ano de 
escolaridade 

% de 
respostas por 

ano de 
escolaridade 

10.º 358 36,7% 159 44,4% 

11.º 293 30,0% 108 36,9% 

12.º 325 33,3% 101 31,1% 

 

Para 91,6% dos encarregados de educação, a avaliação do E@D foi considerada positiva.  

A análise das respostas obtidas permitiu concluir que os encarregados de educação consideram 

positivo o E@D prestado aos alunos pelo Agrupamento. 

 

Professores 

 

O questionário de monitorização e regulação do E@D foi aplicado aos professores no período de 12 

a 18 de abril de 2021 no que diz respeito às atividades desenvolvidas no ensino secundário de 1 a 26 

de março e de 5 a 9 de abril de 2021. 

O universo em estudo incluiu os professores que lecionam no ensino secundário na Escola Secundária 

Vergílio Ferreira. 

Este inquérito monitorizou: 

 a assiduidade/participação dos alunos nas atividades; 

 a aplicação do plano de trabalho destinado aos alunos; 

 a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

 o grau de satisfação dos professores. 

O questionário foi dirigido a todos os docentes do ensino secundário do Agrupamento de Escolas 

Vergílio Ferreira, num total de 92, tendo respondido 79 (85,9%). 

 

 

 



 

27 
 

Representatividade de professores no universo do ensino secundário da Escola Secundária 

Vergílio Ferreira 

 

Departamento curricular 
Número de professores 
que lecionam no ensino 

secundário 

Total de respostas por 
departamento 

curricular 

% de respostas 
por departamento 

curricular 

Ciências Experimentais 16 13 81,3% 

Línguas Estrangeiras 8 6 75,0% 

Educação Especial 5 5 100% 

Português 11 10 90, 9% 

Artes e Tecnologias 4 3 75,0% 

Matemática e Informática 20 18 90,0% 

Ciências Sociais e Humanas 18 17 94,4% 

Educação Física 10 7 70,0% 

Total 92 79 85,9% 

 

Todos os professores consideram estar satisfeitos com o Plano de E@D do Agrupamento, dos quais 

88,6% manifestaram muita e plena satisfação. 

Dos 79 professores que responderam, 75 (94,9%) avaliaram positivamente o trabalho desenvolvido 

no período do E@D. 

A análise das respostas obtidas permitiu concluir que os professores do ensino secundário avaliaram 

positivamente o trabalho desenvolvido e as aprendizagens feitas pelos alunos no período do E@D. 
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9. Planeamento e avaliação do ensino e das aprendizagens 

ÍNDICE 

No ano letivo de 2020-2021, apesar das limitações decorrentes da pandemia nas escolas, verificou-

se a necessidade de proceder a adaptações ao nível da planificação, no sentido de garantir a 

articulação e a sequencialidade das aprendizagens, o cumprimento da mesma e a definição de 

estratégias de ensino diferenciadas, face ao recurso a novas metodologias e aos meios disponíveis. 

Neste sentido, refletiu-se sobre metodologias e práticas de ensino visando a melhoria das 

aprendizagens, elaboraram-se critérios de avaliação de disciplina por ano de escolaridade/ciclo de 

ensino, construíram-se instrumentos de avaliação e definiram-se critérios de classificação/correção. 

Com base na informação consultada (atas de reuniões de conselho de turma/docentes e na análise 

estatística apreciada nas reuniões do Conselho Pedagógico por departamento curricular), verificou-

se que em todos os departamentos, do Pré-Escolar ao Ensino Secundário, é transversal a reflexão e 

a ação sobre estratégias conducentes ao bem-estar e à melhoria das aprendizagens, com destaque 

para: 

 implementação de metodologias e práticas de ensino; 

 planificação do ensino; 

 grau de cumprimento das planificações; 

 definição de estratégias diferenciadas; 

 análise dos resultados de avaliação dos alunos; 

 desenvolvimento de mecanismos de diferenciação pedagógica no apoio à aprendizagem;  

 recuperação das aprendizagens nas disciplinas em que os alunos obtêm menos sucesso; 

 mobilização de medidas de apoio adequadas a cada situação. 

No Departamento do Primeiro Ciclo, têm sido verificadas dificuldades em cumprir as planificações 

e construir testes de avaliação sumativa de final de período para aplicação universal a cada ano e 

escola, dado existir uma grande diversidade social, económica e cultural da população escolar, mais 

acentuada em duas das escolas do agrupamento.  

É transversal a todos os Departamentos a procura sistemática de melhores condições pedagógicas, 

norteada pelos valores de uma escola pública de qualidade e aliada a uma cultura de sentido de 

responsabilidade que contribuam para uma Escola mais feliz, autónoma, participativa e inclusiva. 

Relativamente ao grau de satisfação da comunidade quanto ao ano letivo transato, parte do ano 

letivo decorreu em E@D devido à pandemia causada pela Covid 19, pelo que este foi aferido através 

dos dados que constam no Relatório de Monitorização e Regulação do Plano de E@D do Agrupamento, 

tal como se encontra referido na secção anterior. Concluiu-se que o Plano E@D do Agrupamento, 

que foi implementado em todos os ciclos, refletiu uma satisfação positiva. 
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No que diz respeito ao Plano Anual de Atividades (PAA), este concretizou-se como um instrumento 

que expressa globalmente as intenções da escola na realização de um conjunto de ações que 

motivam toda a comunidade educativa para a concretização de um projeto comum, em benefício 

do conhecimento, do desenvolvimento de competências sociais e culturais, promotoras de uma 

cidadania ativa e responsável. As atividades que constam no PAA foram programadas em articulação 

com os vetores estratégicos do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA).  

O desenvolvimento das atividades do PAA seguiu a calendarização proposta no início do ano letivo. 

No entanto, o número de atividades realizadas durante o período de E@D foi inferior ao previsto em 

virtude de as mesmas se terem realizado, maioritariamente, à distância devido às medidas 

excecionais decretadas para a educação. 

Como se evidencia no gráfico seguinte, as atividades desenvolvidas contemplaram maioritariamente 

os objetivos 1 e 2 do Projeto Educativo (respetivamente 28,6% e 28,5%), à semelhança do que se 

havia verificado no ano letivo anterior.  

 

Objetivos do projeto educativo contemplados nas atividades aprovadas 2020/2021  

 

 

Relativamente aos resultados estatísticos das atividades, de um total de 276 atividades propostas, 

em que todas foram aprovadas, passaram ao estado de avaliadas 239, tendo permanecido aprovadas 

26 (por não terem sido avaliadas) e canceladas 11. 

A distribuição das atividades por Categoria/Modalidade é a que se observa no gráfico seguinte. 

Verifica-se que a maior parte das atividades realizadas se insere nas categorias/modalidades de 

“Convívio/Comemoração” e “Projeto em parceria com entidade externa”. 
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Distribuição absoluta das atividades por categoria/modalidade 

 
A distribuição das atividades pelo público-alvo é a que se observa na figura 3. Verifica-se que a 

maior parte das atividades se destina a Alunos (67,8%), seguida de Docentes (13,7) e Pessoal não 

Docente (9,5%).  

 

Distribuição das atividades pelo público-alvo 

 

As conclusões retiradas do relatório de apreciação final do PAA, acima apresentadas, confirmam o 

contributo deste documento orientador na melhoria organizacional do processo de ensino e 

aprendizagem, do desenvolvimento do trabalho colaborativo, da promoção do bem-estar 

(apropriando os alunos de capacidades de aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a viver 

com os outros; aprender a aceitar a diferença; aprender a ser) e da relação 

Escola/Família/Comunidade, objetivos estratégicos de intervenção expressos no PEA. 
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10. Síntese conclusiva 

ÍNDICE 

Avaliação da Aprendizagem  

 
Taxas de sucesso e de qualidade do sucesso nos anos letivos 2019-2020 e 2020-2021 

 

Ciclo de Ensino Taxa de Sucesso Qualidade do Sucesso 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

1.º Ciclo 
98% 

(97+98+99+99) 

98% 

(97+97+97+99) 

78% 

(73+75+84+80) 

79% 

(86+75+75+81) 

2.º Ciclo 
96% 

(95+97) 

96% 

(95+96) 

63% 

(66+60) 

65% 

(64+65) 

3.º Ciclo 
96% 

(94+95+99) 

95% 

(92+96+96) 

56% 

(54+59+54) 

56% 

(50+56+63) 

Secundário 
93% 

(88+94+98) 

94% 

(92+92+98) 

60% 

(46+60+74) 

63% 

(54+58+78) 

 

De acordo com os resultados obtidos, depois de analisadas as estatísticas de cada ciclo, e tomando 

como referência o ano letivo transato, concluiu-se que:  

 Em todos os ciclos as taxas de sucesso mantiveram-se elevadas, com variações pouco 

significativas; 

 No 1.º Ciclo, a “qualidade do sucesso” (percentagem de alunos com Bom ou Muito Bom) foi de 

79%;  

 Nos 2.º e 3.º Ciclos, a “qualidade do sucesso” (percentagem de alunos com nível 4 ou nível 5) 

foi de 65% e 56%, respetivamente;  

 No Ensino Secundário, a “qualidade do sucesso” (percentagem de alunos com classificação 

compreendida entre 14 e 20 valores) foi de 63%. 

 

Avaliação do PAA 

 

O ano letivo 2020-2021 foi condicionado pela pandemia Covid-19, o que levou a que o ensino 

presencial tivesse sido complementado pelo Ensino a Distância (E@D), especialmente no segundo 

período. Esta conjuntura condicionou o número e a operacionalização das atividades do PAA. 

A maioria das atividades realizadas foi planificada envolvendo apenas o público-alvo em cada uma 

das escolas do agrupamento. 
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Há atividades que se realizaram em mais do que um estabelecimento e diferentes ciclos de ensino, 

nomeadamente Dias Comemorativos, Projetos em parceria com entidade externa, Projetos/Clube 

Interno e Conferências/Debates. 

Os objetivos preferenciais do Projeto Educativo, contemplados nas atividades propostas foram: 

“Promover o sucesso, elevando as expectativas e interesse do ensino administrado nesta unidade 

orgânica” (28%) e “Promover a disciplina, apropriando os alunos de um verdadeiro desenvolvimento 

pessoal e social” (28,5%). 

Relativamente ao ano letivo anterior, verificou-se uma diminuição de 214 atividades propostas (276-

490), o que corresponde a menos 43,7% de atividades. 

Das 276 atividades propostas e aprovadas, foram avaliadas 239 (86,6%). A percentagem de atividades 

não avaliadas em 2020-2021 foi inferior ao ano anterior (9,4%) assim como as atividades canceladas 

(4%). 

 

Avaliação dos Questionários de Satisfação Aplicados no âmbito do Plano de Ensino à Distância 

(E@D) 

 

Os resultados alcançados com a implementação do Plano de Ensino à Distância do Agrupamento, no 

contexto da continuação da doença provocada pelo SARS-CoV-2, revelaram-se bastante satisfatórios 

e refletiram o envolvimento construtivo da comunidade escolar e o seu elevado grau de satisfação 

na concretização dos objetivos comuns. 

A monitorização da implementação do plano foi um instrumento essencial, tendo possibilitado e 

orientado o reajustamento do Plano E@D. 
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