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    NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O presente Relatório Anual de Progresso relativo a este agrupamento de escolas foi elaborado 

com o intuito de mostrar a operacionalização do plano de ação estratégica e o grau de cumprimento 

dos compromissos plasmados no Contrato de Autonomia. Assim, como pontos de análise, são 

apresentados os seguintes itens: 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS; 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO; 

AVALIAÇÃO DOS DEMAIS COMPROMISSOS; 

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES E ABANDONO ESCOLAR. 

A análise dos pontos acima destacados permitirá perceber o grau de cumprimento dos objetivos 

definidos no Contrato de Autonomia e verificar o impacto das estratégias utilizadas na melhoria da 

qualidade nos processos educativos.  

 

1. CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS (CLÁUSULA 2ª) 

Neste item, apresentar-se-á a execução dos objetivos e metas do Contrato de Autonomia do 

agrupamento no que respeita aos resultados da avaliação interna e externa, para os diferentes ciclos 

de ensino e considerando a sua evolução ao longo dos últimos anos letivos. Esta apresentação dos 

resultados é feita de acordo com os objetivos operacionais definidos no Contrato de Autonomia. 

Assim, os indicadores de resultados  a apresentar são os seguintes: 

 

OBJETIVO 1) Manter o abandono escolar próximo dos 0%; 

Taxa de abandono escolar pretendida e alcançada a partir do ano letivo de 2012-2013. 

OBJETIVO 2) Aumentar a taxa global de sucesso escolar ao nível dos resultados internos em 2% ao 

ano; 

Taxa pretendida e alcançada de sucesso escolar ao nível dos resultados internos para os 2º e 3º ciclos, 

a partir do ano letivo de 2012-2013. 

Taxa de sucesso ao nível dos resultados internos nas diferentes disciplinas para os 2º e 3º ciclos, a 

partir de 2010-2011. 

OBJETIVO 3) Aumentar a taxa global de sucesso escolar ao nível dos resultados externos em 2% ao 

ano; 

Taxa pretendida e alcançada de sucesso escolar ao nível dos resultados externos para os 1º, 2º e 3º 

ciclos, a partir do ano letivo de 2012-2013. 

Comparação entre as taxas de sucesso e as taxas de sucesso nacionais na avaliação externa, para as 

disciplinas de Português e Matemática, para os 1º, 2º e 3º ciclos, a partir de 2008-2009. 
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OBJETIVO 4) Aumentar a taxa global da qualidade do sucesso ao nível dos resultados internos em 2% 

ao ano; 

Taxa pretendida e alcançada de qualidade do sucesso escolar ao nível dos resultados internos para 

os 2º e 3º ciclos, a partir do ano letivo de 2012-2013. 

Taxa de qualidade do sucesso ao nível dos resultados internos nas diferentes disciplinas para os 2º e 

3º ciclos, a partir de 2010-2011. 

OBJETIVO 5) Aumentar a taxa global da qualidade do sucesso ao nível dos resultados externos em 2% 

ao ano; 

Taxa pretendida e alcançada da qualidade do sucesso escolar ao nível dos resultados externos para 

os 1º, 2º e 3º ciclos, a partir do ano letivo de 2012-2013. 

Comparação entre as taxas de qualidade do sucesso no agrupamento e as taxas de qualidade do 

sucesso nacionais na avaliação externa, para as disciplinas de Português e Matemática, para os 1º, 

2º e 3º ciclos, a partir de 2008-2009. 

OBJETIVO 6) Elaborar um plano específico de formação que permita contribuir para a melhoria em 6% 

dos resultados da avaliação interna, face à média dos últimos três anos, nas disciplinas de Português 

e Matemática. 

Taxa alcançada e pretendida de sucesso na avaliação interna às disciplinas de Português e 

Matemática. 

Objetivo 1 

Nesta primeira tabela, podemos constatar que a taxa de abandono escolar tem mantido valores 

nulos desde 2012-2013, cumprindo deste modo a finalidade estabelecida no contrato de autonomia 

do agrupamento no que concerne ao objetivo 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Taxa Global 

2012-2013 Taxa Alcançada Taxa nula de abandono 

2013-2014 
Taxa 

Pretendida 
Taxa nula de abandono 

2013-2014 Taxa Alcançada Taxa nula de abandono 

2014-2015 Taxa Alcançada Taxa nula de abandono 

2015-2016 Taxa Alcançada Taxa nula de abandono 

2016-2017 Taxa Alcançada Taxa nula de abandono 

2017-2018 Taxa Alcançada Taxa nula de abandono 

2018-2019 Taxa Alcançada Taxa nula de abandono 

2019-2020 Taxa alcançada Taxa nula de abandono 

Tabela 1 - Abandono Escolar | Comparação entre a taxa 
pretendida e a taxa alcançada 

OBJETIVO 1 
Manter o abandono escolar próximo dos 0% 
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Objetivo 2 

Os dados recolhidos indiquem que a taxa de sucesso da avaliação interna evidencia uma 

melhoria significativa nos resultados quando comparados com os do ano transato.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Numa análise dos dados efetuada por área disciplinar, tal como representado nas tabelas 

infra, podemos perceber que as disciplinas com menor taxa de sucesso em 2019-2020 são: 
   

2º ciclo) Matemática (96,3%) e Inglês (96,9%). 
 

3º ciclo) Matemática (76.3%), Português (94.9%), Inglês (95.0%) e CN (95.0%). 
 

 2º Ciclo - Taxa de Sucesso 

 Port. Inglês HGP Mat. CN EM  EVT EF EMRC EV ET EC/CD 

2010-2011 89% 84% 95% 83% 96% 95% 97% 98% 100% - - - 

2011-2012 88% 82% 92% 82% 96% 99% 96% 99% 100% - - - 

2012-2013 86% 82% 90% 79% 96% 100% - 99% 100% 98% 98% 99% 

2013-2014 91% 84% 88% 81% 97% 100% - 100% 100% 99% 98% 100% 

2014-2015 96% 89% 91% 76% 98% 100% - 100% 100% 99% 99% 100% 

2015-2016 96% 85% 95% 82% 95% 100% - 100% 100% 99% 99% 99% 

2016-2017 96% 87% 96% 82% 98% 100% - 100% 100% 99% 99% 100% 

2017-2018 96% 89% 95% 81% 97% 99% - 100% 100% 99% 98% 98% 

2018-2019 96% 95% 99% 88% 99% 99% - 100% 99% 100% 99% 98% 

2019-2020 99% 97% 100% 96% 99% 99% - 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Tabela 3 – Comparação das taxas de sucesso na avaliação interna por disciplina no 2º ciclo [2010/2011-2019/2020] 

  Sucesso 
2.º Ciclo 

Sucesso 
3.º Ciclo 

2012-2013 Taxa Alcançada 93,49% 89,11% 

2013-2014 Taxa Pretendida 95,49% 91,11% 

2013-2014 Taxa Alcançada 94,35% 87,67% 

2014-2015 Taxa Pretendida 97,49% 93,11% 

2014-2015 Taxa Alcançada 97,51% 86,13% 

2015-2016 Taxa Pretendida 99,49% 95,11% 

2015-2016 Taxa Alcançada 95.46% 89.74% 

2016-2017 Taxa Pretendida 99,49% 95,11% 

2016-2017 Taxa Alcançada 96,09% 93,14% 

2017-2018 Taxa Alcançada 95,62% 91,26% 

2018-2019 Taxa Alcançada 98,58% 96,53% 

2019-2020 Taxa Alcançada 99,79% 98,19% 

Tabela 2 – Taxa de sucesso na avaliação interna| Comparação entre 
a taxa pretendida e a taxa alcançada 

OBJETIVO 2 
Aumentar a taxa global de sucesso escolar ao nível dos resultados internos em 2% ao ano. 
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Objetivo 3 
Não são observados valores nos 1º, 2º e 3º ciclos dado não terem sido realizadas provas 

externas. 

 

 3º Ciclo - Taxa de Sucesso 

 Port. Inglês Francês História Geografia Mat. CN CFQ EV ET EF TIC EMRC EC/CD 

2010-2011 84% 79% 87% 90% 63% 72% 85% 83% 98% 99% 98% 97% 100% - 

2011-2012 79% 74% 84% 90% 89% 70% 83% 88% 99% 98% 98% 96% 100% - 

2012-2013 81% 79% 85% 90% 91% 66% 84% 89% 94% 99% 99% 99% 100% 99% 

2013-2014 81% 77% 86% 90% 81% 69% 84% 87% 97% 98% 98% 97% 100% 99% 

2014-2015 81% 74% 84% 86% 86% 65% 87% 91% 98% 96% 100% 90% 100% 100% 

2015-2016 81% 79% 87% 89% 82% 67% 89% 87% 98% 99% 99% 99% 100% 99% 

2016-2017 91% 88% 93% 92% 95% 69% 88% 90% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 

2017-2018 91% 81% 89% 89% 91% 63% 91% 87% 99% 99% 100% 99% 100% 99% 

2018-2019 94% 94% 95% 95% 96% 69% 93% 91% 97% 99% 100% 99% 100% 100% 

2019-2020 95% 95% 99% 96% 95% 76% 95% 98% 100% 100% 99% 93% 100% 100% 

 
 

              

  Sucesso 1º Ciclo Sucesso 2º Ciclo Sucesso 3º Ciclo 

2012-2013 Taxa Alcançada 70,55% 52,54% 38,45% 

2013-2014 Taxa Pretendida 72,55% 54,54% 40,45% 

2013-2014 Taxa Alcançada 75,5% 72,5% 58,5% 

2014-2015 Taxa Pretendida 74,55% 56,54% 42,45% 

2014-2015 Taxa Alcançada 79% 71,38%  65,19% 

2015-2016 Taxa Pretendida 76,55% 58,54% 44,45% 

2015-2016 Taxa Alcançada a) a)  57,4% 

2016-2017 Taxa Pretendida 76,55% 58,54% 44,45% 

2016-2017 Taxa Alcançada a) a)  69,7% 

2017-2018 Taxa Alcançada  a) a) 79,05% 

2018-2019 Taxa Alcançada  a) a) 60,04% 

2019-2020 Taxa Alcançada a) a) a) 

Tabela 5 - Taxa de sucesso na avaliação externa| Comparação entre a taxa pretendida e a taxa alcançada 

a)                  a) Valores não observados nos anos letivos de 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 

OBJETIVO 3 
Aumentar a taxa global de sucesso escolar ao nível dos resultados externos em 2% ao ano. 

Tabela 4 - Comparação das taxas de sucesso na avaliação interna por disciplina no 3º ciclo [2010/2011-2019/2020] 
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No ano letivo 2019/ 2020 não são observados valores no 3º ciclo dado não terem sido 

realizadas provas externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 4  

 

 

 

 

 
Taxas de Sucesso | 3º ciclo 

                Português            Matemática 

Ano letivo Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional 

08/09 73,4% 71,8% 59,3% 65,9% 

09/10 59,8% 70,3% 46,5% 51,3% 

10/11 35,0% 43,6% 33,0% 42,0% 

11/12 59,8% 64% 63,2% 55% 

12/13 42,30% 49,55% 34,61% 39,63% 

13/14 63,96% 69% 53,41% 53% 

14/15 77,62% 76,58% 52,76% 49,76% 

15/16 61,10% 72,34% 53,7% 49,14% 

16/17 73% 75,54% 66,4%  56,60% 

17/18 89,7%  87,% 68,4%  48% 

18/19 74,2%  77% 46,6%  60% 

19/20 a) a) a) a) 
 

Tabela 6 - Comparação das taxas de sucesso na avaliação externa no 
agrupamento com os referentes nacionais no 3º ciclo [2008/2009-2019/2020] 

                 a) Valores não observados no ano letivo de 2019-2020 



7 

Objetivo 4  

 

No que concerne aos resultados internos, constatamos que os valores pretendidos para 

ambos os ciclos foram alcançados como demonstram os valores destacados na tabela 7. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Numa análise dos mesmos resultados, desta feita por disciplina, podemos perceber, pelo 

que se apresenta nas tabelas 8 e 9, que as disciplinas que apresentam menor taxa de 

qualidade do sucesso em 2019-1020 são: 2º ciclo) Matemática (49,3%) e Português 

(49,7%); 3º ciclo) Matemática (30,3%) e Português (30,9%). Saliente-se o facto de, nas 

disciplinas de Oficina de Oralidade e Escrita terem sido alcançadas as seguintes taxas de 

qualidade de sucesso: OFOEP) 35,1% e OFOEI) 33,1%. 
 
  

 

 2º ciclo - Taxa de Qualidade do Sucesso 

 Port Inglês HGP Mat CN EM  TIC EF EMRC EV ET EC/CD 

2012-2013 14% 46% 54% 41% 60% 71% - 74% 75% 52% 55% 68% 

2013-2014 37% 47% 48% 37% 59% 63% - 75% 89% 54% 56% 82% 

2014-2015 42% 47% 49% 37% 57% 69% - 86% 91% 63% 61% 85% 

2015-2016 46% 47% 58% 40% 58% 70% - 81% 96% 61% 65% 85% 

2016-2017 41% 44% 54% 35% 59% 73% - 89% 96% 68% 64% 83% 

2017-2018 45% 52% 62% 38% 60% 67% - 86% 97% 66% 66% 83% 

2018-2019 41% 57% 65% 37% 60% 72% - 82% 96% 61% 72% 88% 

2019-2020 50% 55% 63% 49% 64% 70% 85% 82% 100% 69% 72% 83% 
 

  Qualidade de 
Sucesso 2º Ciclo 

Qualidade de 
Sucesso 3º Ciclo 

2012-2013 Taxa Alcançada 58,27% 40,16% 

2013-2014 Taxa Pretendida 60,27% 42,16% 

2013-2014 Taxa Alcançada 58,79% 40,05% 

2014-2015 Taxa Pretendida 62,27% 44,16% 

2014-2015 Taxa Alcançada 62,44% 42,11% 

2015-2016 Taxa Pretendida 64,27% 46,16% 

2015-2016 Taxa Alcançada 64.38% 47.01% 

2016-2017 Taxa Pretendida 64,27% 46,16% 

2016-2017 Taxa Alcançada 64,18% 51,28% 

2017-2018 Taxa Alcançada 65,43% 48,82% 

2018-2019 Taxa Alcançada 66,45% 50,78% 

2019-2020 Taxa Alcançada 71,67% 51,50% 
 

Tabela 7 - Taxa de qualidade do sucesso na avaliação interna| Comparação entre a taxa pretendida e a taxa alcançada 

 3º ciclo - Taxa de Qualidade do Sucesso 

 Port Inglês Francês História Geografia Mat CN CFQ EV ET EF TIC EMRC EC/CD 

2012-2013 35% 33% 30% 32% 38% 24% 37% 37% 39% 50% 52% 39% 76% 59% 

2013-2014 29% 32% 30% 34% 37% 25% 35% 33% 44% 51% 52% 58% 80% 59% 

2014-2015 22% 26% 30% 31% 35% 22% 29% 30% 47% 44% 64% 49% 89% 72% 

2015-2016 23% 34% 36% 39% 28% 26% 28% 35% 61% 45% 78% 61% 91% 73% 

2016-2017 27% 35% 35% 36% 40% 28% 33% 37% 66% 57% 85% 69% 91% 79% 

2017-2018 30% 34% 34% 29% 41% 23% 38% 37% 55% 58% 75% 62% 92% 76% 

OBJETIVO 4 
Aumentar a taxa global da qualidade do sucesso ao nível dos resultados internos em 2% ao ano. 
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Tabela 8 - Comparação das taxas de qualidade do sucesso na avaliação interna por disciplina no 2º ciclo [2012/2013-2019/2020] 
Tabela 9 - Comparação das taxas de qualidade do sucesso na avaliação interna por disciplina no 3º ciclo [2012/2013-2019/2020] 
 

 

2018-2019 24% 37% 34% 37% 44% 25% 35% 32% 49% 51% 85% 96% 82% 80% 

2019-2020 31% 42% 47% 43% 47% 30% 45% 38% 59% 62% 81% 67% 93% 81% 
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Objetivo 5 

Numa análise da taxa de qualidade do sucesso na avaliação externa, não são observados 

valores nos 1º, 2º e ciclos dado não terem sido realizadas provas externas.  

 
 

O item “taxa de qualidade do sucesso na avaliação externa por disciplina” também não é 

analisado dado não terem sido realizadas provas externas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Qualidade de 
Sucesso 1.º Ciclo 

Qualidade de 
Sucesso 2.º Ciclo 

Qualidade de 
Sucesso 3.º Ciclo 

2012-2013 Taxa Alcançada 31,60% 19,51% 7,69% 

2013-2014 Taxa Pretendida 33,60% 21,51% 9,69% 

2013-2014 Taxa Alcançada 38% 29% 18,03% 

2014-2015 Taxa Pretendida 35,60% 23,51% 11,69% 

2014-2015 Taxa Alcançada 37% 33% 23,74% 
2015-2015 Taxa Pretendida 37,60% 25,51% 13,69% 

2015-2016 Taxa Alcançada a) a) 20,35% 

2016-2017 Taxa Pretendida 37,60% 25,51% 13,69% 

2017-2018 Taxa Alcançada a) a) 43,60% 

2018-2019 Taxa Alcançada a) a) 32,20% 

2019-2020 Taxa Alcançada a) a) a) 
Tabela 10 - Taxa de qualidade do sucesso na avaliação externa| Comparação entre a taxa pretendida e a taxa alcançada 

 a) Valores não observados nos anos letivos de 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 

Taxas de Qualidade do Sucesso | 3º ciclo  
               Português            Matemática 

Ano letivo Agrupamento Nacional Agrupamento         Nacional 

08/09 28,4% 23,9% 31,5% 33,6% 

09/10 17,24% 23,7% 18,6% 24,4% 

10/11 5% 16,7% 15,0% 18,3% 

11/12 6,8% 17,4% 33% 29,6% 

12/13 5,38% 13,25% 10% 17,05% 

13/14 18,94% 23.38% 17,13% 26.39% 

14/15 21,25% 26,05% 26,24% 27,16% 

15/16 15,70% 24,21% 25% 25,29% 

16/17 28,7% 26,44% 40,2% 34,62% 

17/18 47,0% 44,7% 40,2% 27,05% 

18/19 33,7,0% 31,35% 30,7% 37,28% 

19/20 a) a) a) a) 

Tabela 11 - Comparação das taxas de qualidade do sucesso na avaliação externa no 
agrupamento com os referentes nacionais no 3º ciclo [2008/2009-2019/2020] 
a) Valores não observados no ano letivo de 2019-2020 

OBJETIVO 5 
Aumentar a taxa global da qualidade do sucesso ao nível dos resultados externos em 2% ao ano. 
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Objetivo 6  

Ao efetuar uma análise dos resultados das taxas de sucesso internas das disciplinas de 

Português e Matemática (tabela 12), verificamos que nos 2º e 3º ciclos a taxa alcançada às 

disciplinas de Português e Matemática superou a taxa definida como objetivo a alcançar no 

Contrato de Autonomia.  

Saliente-se o facto deste agrupamento de escolas, em articulação com o centro de formação 

de associação de escolas, ter elaborado um plano de formação ajustado às necessidades 

específicas deste agrupamento de escolas com o intuito de contribuir para a melhoria dos 

resultados da avaliação quer interna quer externa.    

 
 

2. AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (CLÁUSULA 3ª) 

 

INTERVENÇÃO DO RECURSO HUMANO ADICIONAL – TÉCNICO LICENCIADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

No âmbito do Contrato de Autonomia, foi desenvolvida uma intervenção que se focou na 

conjugação do lúdico com o pedagógico, como ferramenta de potenciação de resultados escolares e 

acompanhamento dos alunos. 

O trabalho desenvolvido continuou a ser orientado pela perspetiva de que as vivências em 

contexto recreio influenciam as vivências em sala de aula. De forma a potenciar os resultados da 

intervenção, foram mantidas algumas atividades do ano anterior e criadas novas, de acordo com as 

necessidades evidenciadas pelos alunos e professores ao longo deste ano letivo de 2019/ 2020. 

 

 
Português 

2º Ciclo 
Matemática 

2º Ciclo 
Português 

3º Ciclo 
Matemática 

3º Ciclo 

Média da Taxa de Sucesso relativa aos 

anos letivos 2010-2011, 2011-2012 e 

2012-2013 

87,5% 81,4% 81,2% 69,1% 

Taxa de Sucesso pretendida 93,5% 87,4% 87,2% 75,1% 

Taxa de Sucesso alcançada 2013-2014 90,58% 80,98% 83,33% 53,99% 

Taxa de Sucesso alcançada 2014-2015 96,35% 76,15% 80,54% 64,57% 

Taxa de Sucesso alcançada 2015-2016 95,79% 81,56% 81,22% 67,37% 

Taxa de Sucesso alcançada 2016-2017 96,21% 81,65% 91,19% 68,67% 

Taxa de Sucesso alcançada 2017-2018 95,90% 80,64% 91,27% 62,82% 

Taxa de Sucesso alcançada 2018-2019 96,7% 88,7% 94,6% 69,6% 

Taxa de Sucesso alcançada 2019-2020 99,3% 96,3% 94,9% 76,3% 

Tabela 12 – Taxas de sucesso na avaliação interna nas disciplinas de Português e Matemática | Comparação entre 
a taxa pretendida e a taxa alcançada 

OBJETIVO 6 
Elaborar um plano específico de formação que permita contribuir para a melhoria em 6% dos 

resultados da avaliação interna, face à média dos últimos 3 anos, nas disciplinas de Português e 

Matemática 
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AÇÃO DESENVOLVIDA 

 

Projeto “Juntos por um mundo melhor – Somos Todos Anne Frank” 

 

Este projeto surgiu na sequência de um intervenção realizada com uma turma de 6º ano, cujo ano 

letivo anterior se pautou por vários problemas comportamentais. 

Assim, partindo do interesse da turma em trabalhar os direitos humanos e articulando sempre 

com a diretora de turma, foi concebido um projeto cujos objetivos passaram por sensibilizar para os 

Direitos Humanos; adquirir uma ideia não abstrata de Cidadania e Direitos Humanos; consciencializar 

para a inclusão da diferença; promover atitudes e comportamentos tolerantes relativamente ao 

Outro diferente, quer pela raça, quer pelo género, religião, ou  por qualquer outra razão; desenvolver 

comportamentos solidários, tendo em vista o bem comum; alertar para os perigos de 

comportamentos grupais e promover competências sociais através da criação e estimulação da 

conexão interpessoal. As atividades foram transversais a todas as disciplinas e tiveram uma 

repercussão especialmente notória na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.  Com o 

surgimento da pandemia do vírus Sars-CoV-2, as atividades inicialmente pensadas para um regime 

presencial foram devidamente adaptadas e transformadas para serem exequíveis num formato 

online. As atividades dinamizadas incluíram a leitura do “Diário de Anne Frank”, a criação de uma 

conta de Instagram intitulada “Somos Todos Anne Frank” e posterior criação de conteúdo para 

publicação. Foram criadas várias categorias de participação “O que se vê da minha janela” (em que 

os alunos tiravam fotos da paisagem vista da sua janela e refletiam sobre os sentimentos daí 

derivados); “Diário em Quarentena” (em que os alunos escrevem entradas de diário livres sobre a 

sua vida durante a quarentena); “Leituras em quarentena” e “Filmes em quarentena” (recomendação 

de obras literárias e cinematográficas lidas/ visualizadas pelos alunos), visualização do videodiário de 

Anne Frank disponibilizado pela Função Anne Frank,  bem como utilização do whatsapp enquanto 

ferramenta de comunicação potenciadora da união e coesão grupal bem como de conexão à escola, 

utilização de ferramentas da disciplina positiva para melhor gestão emocional e utilização de 

acontecimentos atuais para relacionar e explorar a temática do racismo, fazendo a a integração com 

o que foi abordado no “Diário de Anne Frank”. 

A adesão dos alunos foi bastante boa, tendo resultado numa turma mais coesa comparativamente 

ao início do ano letivo e a muito poucos problemas comportamentais por parte dos alunos.  

 

 

Dinamização de intervenção em pequeno grupo de foco académico e/ou comportamental 

 

Neste ponto, a intervenção abrangeu cerca de 30 alunos, ao abrigo da medida universal de 

“intervenção em pequeno grupo de foco académico e/ou comportamental”, preconizadas no 

Decreto-Lei nº54/ 2018 de 6 de julho. Os alunos acompanhados foram selecionados a partir  de 

grupos de ano letivos anteriores, bem como de novas sinalizações. Os diretores de turma foram 

ouvidos e confirmaram a necessidade ou não de o aluno continuar a ser acompanhado. Os alunos 

acompanhados frequentavam os 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. O número total de alunos 

abrangidos não correspondeu ao número total de selecionados, uma vez que alguns alunos não 

foram autorizados pelos encarregados de educação a participar na intervenção. O trabalho 

desenvolvido foi adaptado às características de cada grupo e elemento. Todavia, de forma genérica, 

abordou temáticas relacionadas com o estudo (orientação para o estudo e realização de trabalhos, 

métodos e horários de estudo) e com a vida escolar e pessoal dos alunos (foi realizado um 

acompanhamento psicossocial do aluno, abrangendo todas as áreas da sua vida escolar e familiar, 
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articulando com outros serviços e entidades, nomeadamente SPO e DT, sempre que necessário). Esta 

ação permitiu que se pudessem identificar fatores influenciadores negativos das aprendizagens e que 

se pudesse atuar sobre eles, permitindo não só uma melhor aprendizagem como também uma 

melhor qualidade de vida do aluno, potenciada pelo auxílio e incentivo do desenvolvimento da sua 

capacidade de gestão e resolução de problemas. Assim, predominou uma visão holística do aluno e 

das suas problemáticas, o que facilitou a intervenção nas mesmas, bem como a articulação já referida 

com DT e SPO e famílias, de modo a envolver todos os intervenientes na vida do aluno na resolução 

de problemas e crescimento do mesmo. 

 

Dinamização da Sala do Aluno  

 

Tendo em conta a necessidade de ocupar os tempos livres dos alunos de uma forma 

lúdico-pedagógica, que evitasse comportamentos indesejados e/ ou de risco, outra ação 

implementada foi a dinamização da Sala do Aluno, através da disponibilização de jogos de tabuleiro 

e rádio escolar, no mesmo conceito aplicado nos anos letivos anteriores. Assim, nos intervalos e 

horas de almoço (identificados como os períodos de maior afluência dos alunos), os alunos podiam 

requisitar gratuitamente jogos de tabuleiro (Monopólio, Cluedo, 4 em linha, Quem é quem, Damas, 

Xadrez, Conhecer Portugal, Conhecer a Europa, Batalha Naval) e cartas (cartais normais e Uno) 

através do cartão de estudante. Semanalmente, existia ainda a “Hora do Cinema”, em que era exibido 

um filme durante a hora do almoço. Ao mesmo tempo, a Sala do Aluno era animada também com 

música ambiente, podendo os alunos pedir as músicas que preferissem ouvir.  Tal como nos anos 

anteriores, tentou-se que fossem os alunos a dinamizar a rádio escolar. No entanto, a adesão dos 

alunos continuou a não ser grande e o entusiasmo dos que aderiram rapidamente se esfumou. Deste 

modo, a dinamização da rádio pelo alunos foi feita esporadicamente, quando os mesmos mostraram 

iniciativa e vontade de o fazer, sendo no restante tempo assegurada pela técnica. 

 A adesão dos alunos foi grande, principalmente durante os dias mais frios e chuvosos, em que o 

corpo estudantil se concentra mais na Sala do Aluno. Esta ação abrangeu todos os alunos dos 2º e 3º 

ciclos. Devido ao bom tempo que se fez sentir em grande parte do ano letivo, várias vezes se desviou 

a dinamização da Sala do Aluno para a supervisão de recreios/ mediação escolar e de conflitos, por 

se entender que o trabalho de proximidade com os alunos era superior se os procurasse nos espaços 

em que queriam estar. Isto permitiu, muitas vezes, sanar conflitos antes de tomarem uma proporção 

mais gravosa, bem como atender vários alunos em situações complicadas, que sentiam a necessidade 

de pedir ajuda para resolver alguns problemas pessoais. 

 

Mediação Escolar e de Conflitos – integração da equipa GAAF 

 

Neste ano letivo, tal como no anterior, a intervenção da técnica no âmbito do GAAF foi mais visível 

no que concerne à mediação escolar e de conflitos. 

Os conflitos com os outros fazem parte do crescimento e da convivência em comunidade/ 

sociedade. Assim, é inevitável que os alunos manifestem ocasionalmente conflitos com os seus 

colegas ou até com familiares, professores, funcionários… Importa que aprendam a reagir 

adequadamente às situações, isto é, de forma assertiva. Neste sentido, foi feita uma intervenção de 

sensibilização para uma resolução positiva dos conflitos sempre foi identificada uma situação 

conflituosa. Uma vez que esta ação já tinha sido dinamizada nos anos letivos anteriores, os alunos 

do 6º ao 9º ano já procuravam a técnica espontaneamente para pedir auxílio na resolução dos seus 

conflitos. Assim, houve a necessidade de fazer uma sensibilização junto aos alunos de 5º ano para 
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que os mesmos também procurassem espontaneamente a técnica em caso de necessidade, embora 

se continuasse a intervir diretamente nas situações presenciadas. 

Para além da mediação de conflitos, insistiu-se também na mediação escolar, com atendimento 

aos alunos para conversa e resolução de problemas que os mesmos identificassem. Este ponto 

tornou-se fulcral, visto que os alunos procuraram bastante a técnica para desabafar e para apoio e 

conforto, sem a sensação de estarem a ser diminuídos, julgados ou discriminados. Houve situações 

em que os alunos necessitavam de acompanhamento por parte do SPO e através do primeiro 

contacto com técnica foram encaminhados e outras situações em que, havendo a necessidade de 

acompanhamento em simultaneidade com uma recusa de ir ao psicólogo, a técnica continuou a 

acompanhar os alunos, articulando estreitamente com o SPO com o intuito de lhes dar o máximo de 

apoio possível, mesmo sem a intervenção direta do SPO.  

Para além desta vertente, foram também acompanhados vários alunos com ordem de saída de 

aula, ao longo do ano letivo. Neste acompanhamento, era feita uma reflexão sobre os motivos que 

originaram a ordem saída da sala de aula, bem como formas de reação e de comportamento que 

deveriam ser adotadas de forma a evitar nova ordem de saída de sala de aula. 

 

Dinamização de Atividades na Biblioteca Escolar 

 

 A necessidade de apostar numa série de workshops com diferentes turmas na área da tecnologias 

da informação e comunicação (TIC)d continuou a manter-se. Manteve-se a planificação os habituais 

workshops de Ms Word e Ms PowerPoint para todas as turmas do 5º ano. Todavia, devido ao 

encerramento da escola, apenas foi possível dinamizar o workshop de Ms Word. Foi também 

planeado um workshop intitulado “Apresentações fantásticas”, dirigido aos alunos do 7º ano de 

escolaridade, sobre os elementos de uma boa apresentação oral, que também não foi possível 

realizar pelos mesmos motivos referidos anteriormente. 

 Paralelamente a estes workshops, durante o ano letivo, foram sempre acompanhados os alunos 

que procuraram o espaço da biblioteca para estudar, bem como várias turmas que procuraram, em 

tempo letivo, a biblioteca escolar para os auxiliar em diversos trabalhos de projeto de investigação.  

 

Outras Ações 

 

Durante a parte presencial do 2º período foi realizada uma intervenção de promoção de 

competências sociais com uma turma de 6º ano e que não chegou a ser terminada (mais uma vez, 

devido ao encerramento da escola). As atividades realizadas prenderam-se com o estímulo da 

autoestima e autoconsciência, bem como de formas de relacionamento saudável. Para tal, foram 

dinamizadas dinâmicas de grupo, bem como sessões de debate e exploração de várias temáticas. 

Foi feito também o acompanhamento a alunos em atividades fora da escola, bem como foi 

prestado apoio a atividades da direção quando solicitado. 
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3. AVALIAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS (CLÁUSULA 5ª) 

 

 AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

A Equipa de Avaliação Interna deste agrupamento acompanhou de forma permanente o 

progresso das atividades propostas no decorrer deste ano letivo. Esse acompanhamento constante 

teve um papel fulcral no processo de monitorização, avaliando o sucesso dos objetivos delineados. 

 

Resultados Escolares 

 

Com a avaliação deste domínio, verificamos que foram cumpridos os seguintes objetivos: 

 Identificar os fatores geradores de insucesso escolar no agrupamento; 

 Apontar princípios orientadores da ação no combate ao insucesso escolar; 

 Evidenciar práticas desenvolvidas pelo agrupamento no combate ao insucesso escolar; 

 Apontar novas formas de atuação no combate ao insucesso escolar. 

Da avaliação deste domínio resultaram as seguintes propostas de melhoria: 

 Aprofundamento dos mecanismos de supervisão, dando maior ênfase ao modelo crítico de 

supervisão clínica, cujo destaque vai para a estratégia de observação de aulas como 

instrumento indagatório e emancipatório da prática docente, com impacto profundo na 

melhoria dos resultados escolares.  

 Implementação de mecanismos de diagnóstico e intervenção precoce, nomeadamente 

através da atribuição de apoio educativo no 1º ano de escolaridade aquando detetadas as 

primeiras dificuldades no processo de aquisição de leitura e escrita e da criação da 

modalidade de apoio educativo na Educação Pré-escolar, de acordo com os recursos 

disponíveis. 

 Antecipação da sinalização dos alunos propostos para apoio ao estudo no 5º ano. Esta deve 

ser feita pelo titular de turma de 4º ano de modo a que os alunos beneficiem, tão cedo 

quanto possível, desta modalidade de apoio, no ciclo seguinte. 

 Sempre que necessário, ou seja, sempre que se verifique a existência de grupos grandes e 

heterogéneos no apoio ao estudo, e de acordo com os recursos disponíveis, alocar mais do 

que um professor aos tempos de apoio ao estudo, de modo a garantir a resposta ao nível da 

orientação do estudo e simultaneamente da recuperação de alunos com dificuldades de 

aprendizagem mais agudas.  

 Adotar medidas de corresponsabilização das famílias na execução dos planos de apoio e 

medidas de recuperação das aprendizagens de alunos sinalizados com dificuldades, através 

de uma prática dialógica, que pode passar por reuniões periódicas de acompanhamento, 

entre professores titulares/ diretores de turma/ famílias e representantes do órgão de 

gestão. 

 Dotar os encarregados de educação de competências/ estratégias eficazes de 

acompanhamento e regulação do estudo autónomo dos seus educandos, através da 

ampliação e aprofundamento da formação dirigida aos pais com recurso ao técnico 

especializado em ciências da educação afeto ao agrupamento no âmbito do Contrato de 

Autonomia negociado com o Ministério da Educação. 
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 Criação, nas aulas de apoio ao estudo e em articulação com as famílias, de planos de 

organização diária e semanal para os alunos não abrangidos pelo Programa de 

Desenvolvimento de Hábitos e Métodos de Estudo. 

 Implementação de estratégias compensatórias de reforço da motivação junto dos alunos 

abrangidos pelo Programa de Desenvolvimento de Hábitos e Métodos de Estudo, 

devidamente contempladas em sede de plano anual de atividades.  

 Reforço das lideranças pedagógicas intermédias, com oferta de formação específica para os 

coordenadores das estruturas de gestão intermédia e definição de um perfil adequado para 

o desempenho de cargos de liderança pedagógica intermédia. 

 Criação de uma agenda pedagógica entre professores que lecionam as mesmas áreas 

disciplinares nos diferentes ciclos, com o fim de estabelecer uma efetiva articulação vertical 

e sequencial das aprendizagens. 

 Reforçar a agenda pedagógica dos conselhos de disciplina e dos conselhos de ano com o fim 

específico de promover o trabalho reflexivo e cooperativo.  

 

Resultados Sociais 

 

As formas mais imediatas e fidedignas de avaliar o serviço que uma escola presta são os resultados 

sociais dos alunos, a par dos resultados académicos. 

A avaliação deste domínio pretendeu dar visibilidade aos olhares da Equipa de Avaliação Interna 

sobre este domínio com base na triangulação de diferentes métodos e instrumentos de avaliação de 

cariz quantitativo e qualitativo. Da avaliação a este domínio resultou como melhoria imediata a 

reformulação da estrutura que sustenta a elaboração do PAA no sentido de integrar efetivamente as 

propostas dos alunos, assim como uma alteração profunda à lógica inerente ao funcionamento de 

clubes da escola sede do agrupamento no sentido de respeitar o princípio básico de que a oferta de 

clubes deve dar resposta às necessidades e interesses dos alunos. 

Participação dos Pais e Encarregados de Educação na Vida da Escola 

A avaliação da participação dos encarregados de educação na vida da escola obrigou à definição 

prévia das formas pelas quais esta participação pode ocorrer, tendo-se considerado três formas de 

participação passíveis de constituir indicadores de avaliação: 

 Acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos; 

 Participação nas atividades da escola; 

 Participação nos processos de identificação de problemas e sugestões de melhoria da escola. 

Da avaliação a este domínio resultou a seguinte informação: 

 Conhecimento dos documentos estruturantes por parte da generalidade dos encarregados 

de educação. 

 Participação dos encarregados de educação na elaboração do PAA como prática constituída 

e sedimentada. 

 Grande número de atividades abertas à participação dos encarregados de educação 

integradas, de forma permanente, no PAA. 

 Grande recetividade dos Encarregados de Educação para participarem em atividades da 

escola. 

 Existência de uma associação de pais por cada escola do agrupamento.  
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 Elevada percentagem de encarregados de educação que, quando convocados, se deslocam 

à escola. 

 Grau de satisfação dos encarregados de educação com as respostas e esclarecimentos que 

lhes são dados por parte do diretor de turma/ titular de turma, quando se dirigem à escola. 

 Aposta na melhoria das condições de atendimentos aos encarregados de educação na escola 

sede, através da renovação da sala específica para o efeito. 

 

 

Protocolos e Parcerias 
 

Dando cumprimento ao ponto 8 da cláusula 5ª do Contrato de Autonomia, foram mantidas com 

as entidades representativas do meio social envolvente um diálogo e colaboração permanentes, que 

permitiram ao agrupamento concretizar o seu Projeto Educativo. 

Apresenta-se de seguida um quadro no qual constam as entidades com as quais se estabeleceram 

protocolos e parcerias bem como os projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo 2019-2020. 

Área Entidade Descrição 

Saúde (PESES) 

Centro de Saúde de 
Paços de Ferreira 

Rastreio de Saúde Oral nos JI e 1º, 2º e 3º ciclos; Cheque Dentista; 
Formação de professores em Educação em Meio Escolar/ 
Metodologias de Abordagem – Intervenção/ implementação do 
programa PRESSE (Programa Regional de Educação Sexual em Saúde 
Escolar); Programa PASSE (Programa Alimentar em Saúde Escolar) e 
Passezinho; Ensino e Formação em Suporte Básico de Vida para os 
alunos de 9º ano e outros; Sensibilizações à Comunidade Educativa 
sobre diferentes temáticas da Saúde. 

Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (Escola liga-te) 

Parceria orientada para o trabalho no âmbito da Educação para a 
Saúde (Jovens Promotores da Saúde). 

SPO 
Profissionais de Saúde 
(Centro de Saúde de PF) 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família - prevenção, mediação e 
intervenção em caso de conflitos entre alunos e/ou quaisquer outros 
intervenientes da comunidade educativa. 

Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira 

Saúde oral 

CESPU Ações de sensibilização: promoção de comportamentos alimentares 
saudáveis 

Atividades de 
apoio à família 

C 
M 
P 
F 

Centro Social e 
Paroquial de 
Penamaior 

Atividades de animação e apoio à família: acolhimento, almoço e 
prolongamento de horário  

Centro Social e 
Paroquial de 
Ferreira 

Associação de Pais 
de Penamaior 

Paços 2000 

Recursos 
Humanos 

Universidade Católica 
Portuguesa 

Ações de sensibilização: promoção de comportamentos alimentares 
saudáveis; promoção da Educação para a Saúde; promoção de 
formação à comunidade educativa. 

Formação CFAEPPP Ações de Formação acreditadas pelo CCPFC, seminários e colóquios 

Saúde AGS Paços de Ferreira Ações de sensibilização: promoção de comportamentos saudáveis 

Gestão de 
instalações 

Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira 

Define as condições de gestão das instalações dos equipamentos 
desportivos da escola sede do Agrupamento 

Cultura/ 
Educação 

Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira 

Plano Municipal da Educação e Projeto Educativo Municipal 

Educação Especial 
CRI – Centro de Recursos 
para a Inclusão 

Desenvolvimento dos PEI e PIT dos alunos com NEE (Terapias) 



  17 

Ensino Artístico 
Conservatório do Vale 
do Sousa 

Ensino artístico especializado na área da música 

Cidadania/ 
Segurança 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários de Paços de 
Ferreira 

Estabelecimento dos termos do intercâmbio no âmbito da promoção 
da Proteção Civil nas escolas 
Acompanhamento de realização de simulacros e exercícios de 
evacuação 

GNR 

Polícia Municipal 

Escola Segura 

Pedagógico/ 
Funcional 

Escolas do Concelho 
Estabelecimento de uma rede de partilha de boas práticas ao nível 
pedagógico e de gestão funcional 

Funcional Juntas de Freguesia Funcionamento das Escolas do Agrupamento em várias dimensões 

Desporto/ Saúde 
Associações Desportivas 
locais 

Execução do PAA 

 

Destacamos o elevado contributo das atividades inseridas no PAA na consolidação das relações 

com entidades/ instituições externas. O PAA assumiu-se como veículo privilegiado na efetiva 

concretização do Projeto Educativo e do Contrato de Autonomia.   
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4. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES E ABANDONO ESCOLAR 

ABANDONO ESCOLAR 

A taxa de abandono escolar tem mantido valores nulos desde 2012/2013, cumprindo deste 

modo a finalidade estabelecida no contrato de autonomia do agrupamento. 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

A tabela que a seguir se apresenta compila o tratamento estatístico realizado ao longo do 

ano letivo 2019/2020 em matéria de medidas disciplinares. 

Dada a situação de pandemia, causada pelo coronavírus sars-cov-2, tendo no 3º período o 

ensino sido não presencial, apresentamos os dados relativos aos 1.º e 2.º períodos. 
 

 

 

 
 

Tabela: Número de medidas disciplinares aplicadas no ano letivo 2019-2020 
 

As medidas disciplinares aplicadas mais frequentemente no Agrupamento correspondem a 

“ordens de saída” (69 vezes), seguidas da medida “tarefas e atividades de integração” (35 vezes) e 

da medida “condicionamento no acesso a certos espaços da escola” (3 vezes); todas esta medidas se 

enquadram na tipologia “medidas corretivas”. Como se pode constatar, pela análise da tabela, as 

situações de indisciplina muito graves que carecem da aplicação das medidas mais punitivas 

continuam a ser reduzidas. Esta conclusão encontra suporte na análise do número de medidas 

disciplinares sancionatórias aplicadas. Estas medidas foram aplicadas 21 vezes, o que, no universo 

dos alunos, equivale a 2,5 % da população estudantil.  

 

Medida disciplinar 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Período 
Total do 

Agrupamento 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1º 2º 

C
o

rr
e

ti
va

 

Ordem de saída 0 0 0 0 13 2 24 28 2 29 40 69 

107 

Tarefas e atividades 
de integração 

0 1 2 8 5 4 8 6 1 21 14 35 

Condicionamento no 
acesso a certos 
espaços da escola 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 

Mudança de turma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sa
n

ci
o

n
at

ó
ri

a 

Repreensão 

registada 
0 0 0 0 0 1 4 4 0 7 2 9 

21 

Suspensão até 3 dias 0 0 0 0 4 0 3 4 0 8 3 11 

Suspensão (4 a 12 

dias) 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Transferência de 

escola 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Expulsão da escola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
0 1 2 8 24 7 39 43 4 

67 61 128 

11 31 86 
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Há, no entanto, um dado que se destaca e que foi transversal aos períodos letivos em análise: 

a maior parte destas medidas (cerca de 67%) foram aplicadas a alunos que frequentam o 3º ciclo. 

As situações mais problemáticas continuam a ser reduzidas, como se pode comprovar pelo 

número de medidas disciplinares aplicadas que tiveram como resultado final a suspensão (12 

medidas ao longo de todo o ano), o que, em termos percentuais, corresponde a aproximadamente 

1,5% do universo dos alunos do Agrupamento. 

Mais uma vez, é possível concluir que o Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira se 

caracteriza por níveis reduzidos de indisciplina e de comportamentos desadequados em contexto 

escolar. 

RESULTADOS ESCOLARES 

 
Após uma detalhada análise aos resultados escolares internos e externos no ponto 1 deste 

relatório (cumprimento dos objetivos operacionais – cláusula 2ª), apresentamos agora uma tabela 

que reflete a taxa de transição nos três ciclos de ensino deste agrupamento de escolas. A conclusão 

que se retira da análise destes dados é que se verifica uma ligeira diminuição da taxa de transição 

quando comparamos os valores deste ano letivo com os valores do ano transato no 1.º ciclo. Quanto 

aos 2.º e 3.º ciclos, constatamos que a taxa de transição teve um ligeiro aumento quando comparada 

com a do ano transato. 

 

 
HISTÓRICO DE SUCESSO 

TAXA DE TRANSIÇÃO 

 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

1.º CICLO 

 

96,86% 96,74% 95,57% 96,68% 97,03% 99,03% 98,56% 

 

2.º CICLO 

 

96,24% 97,51% 96,21% 99,01% 96,87% 98,58% 99,79% 

 

3.º CICLO 

 

83,06% 85,02% 82.37% 92,95% 88,77% 96,53% 98,19% 

                                                                                                                     Fonte MISI | Ministério da Educação       
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SÍNTESE CONCLUSIVA 
 

Este relatório anual de progresso teve como principal objetivo apresentar a operacionalização do 

plano de ação estratégica e o grau de cumprimento dos compromissos plasmados no contrato de 

autonomia. 

Durante os anos letivos em análise, este contrato constituiu um desafio para todos os elementos 

da comunidade educativa dado que a escola tem de construir-se numa cultura de partilha e de 

avaliação, o que exige também um vasto processo de monitorização, tendo em vista a qualidade do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Face ao exposto, consideramos que os compromissos assumidos para os anos em que vigorou 

este contrato foram, na globalidade, cumpridos. Procuramos o envolvimento e empenhamento de 

toda a comunidade educativa no cumprimento dos compromissos fixados no contrato, com enfoque 

numa gestão pedagógica de qualidade que procurou valorizar a imagem da escola na comunidade e 

na construção de metodologias de trabalho que permitiram a melhoria dos resultados escolares e a 

inexistência de abandono escolar. 

Salientamos o facto de não terem sido atribuídos créditos EFI a esta unidade orgânica.  

Refira-se ainda que, em novembro de 2014, foi apresentada uma proposta de alteração ao 

Contrato de Autonomia, que envolvia a afetação de mais recursos humanos (docentes dos grupos 

300, 330 e 500) para intervenção pedagógica no combate ao insucesso nas disciplinas de Português, 

Inglês e Matemática, alteração esta que seria fundamental para que os objetivos operacionais 

delineados fossem plenamente alcançados. 

 

Em síntese e no final deste ano letivo de 2019/2020, fica provada a capacidade deste 

agrupamento de escolas para agir, responsavelmente, em autonomia no quadro do seu projeto 

educativo, com o único objetivo de beneficiar os seus alunos e respetivas famílias. 

 

Paços de Ferreira, 24 de julho de 2020 
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