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Introdução 

 

Os resultados sociais dos alunos a par dos resultados académicos constituem as duas 

formas mais imediatas e fidedignas de avaliar o serviço que uma escola presta.  

O presente relatório visa dar visibilidade aos olhares da equipa de autoavaliação sobre 

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

avaliação de cariz quantitativo e qualitativo, nomeadamente, inquérito por 

questionário aos alunos, inquérito por entrevista a duas professoras, análise 

documental às atas de assembleia de delegados e ao estudo “Comportamento e 

disciplina” dos últimos dois anos. Em anexo constam guiões de suporte à colheita de 

informação. 

O relatório está estruturado pelos referentes que constituíram a matriz de abordagem 

avaliativa, terminando com o destaque para a identificação de aspetos positivos, 

aspetos de melhoria e respetivas propostas de melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referentes 

1. Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades  

1.1. A escola desenvolve atividades da iniciativa dos alunos. 

1.2. Os alunos participam na identificação de problemas e nas propostas de 

sugestões de melhoria ao nível da sua vida na escola. 

1.3. A escola desenvolve Iniciativas, destinadas a valorizar os resultados sociais e 

coresponsabiliza os alunos. 

1.4. São dadas oportunidades aos alunos para assumirem responsabilidades 

sociais. 

2. Cumprimento das regras e disciplina  

2.1. Os alunos reconhecem a justiça das normas e código de conduta da escola. 

2.2. Os alunos cumprem as normas e código de conduta da escola. 

2.3. Os alunos conhecem as diferentes medidas que decorrem das sanções 

decorrentes de processos disciplinares. 

2.4. Os alunos reconhecem a justiça e proporcionalidade nas formas de tratamento 

dos incidentes disciplinares. 

 

3. Formas de solidariedade  

3.1. A escola incentiva e desenvolve atividades de apoio à inclusão. 

3.2. Os alunos participam nas atividades de apoio à inclusão. 

3.3. A escola desenvolve atividades de cariz solidário. 

 

4. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 

4.1. A escola desenvolve procedimentos no seguimento dos alunos após a 

escolaridade. 

4.2. A escola utiliza informação sobre o percurso escolar dos alunos na Articulação, 

entre ciclos, dos docentes e diretores de turma. 

 

 

ANEXOS 

I. Ficha técnica do Inquérito aos alunos 

II. Guião de apoio à análise documental. 

III. Clubes 

 

 

 



1. Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

1.1. A Escola desenvolve atividades da iniciativa dos alunos. 

Apesar de existir um ponto “Propostas de atividades” na ordem de trabalhos das reuniões de 

assembleias de delegados, não há evidências claras de que o trabalho e o tempo em que este 

decorre se oriente com foco para a apresentação de propostas concretas com o objetivo de 

integrar o PAA. Na estrutura que sustenta a elaboração do PAA desde a identificação de 

propostas dos diferentes atores/estruturas até à sua aprovação em Conselho Geral, não está 

contemplado o nível de participação dos alunos.  

1.2. A Escola desenvolve iniciativas destinadas a valorizar os resultados sociais e 

coresponsabiliza os alunos. 

Uma das marcas evidentes da valorização dos resultados sociais é expressa através da entrega 

do prémio de valor que reconhece os alunos que revelam grandes capacidades ou atitudes 

exemplares de superação das dificuldades ou que desenvolvem iniciativas ou ações, 

igualmente exemplares, de benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de 

solidariedade, na escola ou fora dela. 

 

1.3. Os alunos participam na identificação de problemas e nas propostas de sugestões de 

melhoria ao nível da sua vida na escola. 

A assembleia de delegados de turma é uma estrutura que regula a participação dos alunos na 

vida da escola. Esta estrutura regimentada em sede de regulamento interno representa a 

parte mais visível e formal da participação dos alunos em contexto escolar. Existe uma 

assembleia de delegados de turma em cada estabelecimento de educação/ensino do 

agrupamento, sendo constituídas pelos delegados de turma de cada estabelecimento e no 

caso das Escolas Básicas com Pré-escolar, integra o representante das crianças de cinco anos. 

As assembleias de delegados de turma reúnem uma vez por período.  

Não existe a participação dos alunos por via de associações de estudantes, apesar de haver 

referência à vontade da sua constituição numa das atas de assembleias de delegados. 

A análise documental às atas dos últimos três anos das assembleias de delegados da Escola 

Básica permitem constatar que as ordens de trabalhos abrangem um espetro largo do 

funcionamento da escola: Projeto Educativo; PAA e formas de participação dos alunos; 

Resultados escolares; Problemas e propostas de melhoria; Propostas de Atividades e Balanço 

do ano escolar. É percetível, ainda, que as reuniões constituem um verdadeiro espaço de 

participação onde os alunos podem apresentar e discutir outros temas, por si propostos. 



A partir dos resultados do inquérito, pela análise dos gráficos 1 e 2, verifica-se que há 

procedimentos de preparação das assembleias de Delegados de Turma, nomeadamente a 

identificação de problemas e propostas por parte dos alunos, para apresentar na assembleia, 

que fazem parte das práticas instituídas pela escola. É também prática instituída a análise por 

parte das turmas, dos assuntos que foram tratados nas assembleias de delegados  

 

 

Conclui-se que há uma participação plural e efetiva por parte dos alunos na identificação de 

problemas e nas propostas de sugestões de melhoria.  

A análise documental permite concluir que a identificação de problemas e consequentes 

propostas de resolução ocupam uma parte muito significativa da assembleia de delegados e 

constituem um ponto forte na participação ativa dos alunos na vida da escola.  

A maior parte dos problemas identificados pelos alunos prendem-se com deficiências ou 

insuficiências nas instalações e equipamentos, segurança aliada à falta de funcionários, 

funcionamento da cantina e situações que muitas vezes se prendem com a própria utilização 

que os alunos fazem de espaços como as casas de banho, a sala de alunos ou o campo de 

jogos. A análise sequencial das atas resultantes das reuniões evidenciam uma clara e franca 

preocupação em atender às necessidades identificadas pelos alunos.   

A resposta aos inquéritos corrobora esta ideia de satisfação dos alunos e impacto real da sua 

participação, uma vez que uma larga maioria dos alunos considera que as suas propostas e 



problemas são ouvidos e tratados. Existe, no entanto, uma percentagem significativa de alunos 

que considera que não existe uma resposta às suas preocupações e propostas (gráfico 3), não 

sendo possível pelos instrumentos de avaliação ao dispor, interpretar de forma 

consubstanciada esses resultados. 

 

Da análise documental realizada, destacam-se exemplos de ações que constituem resposta 

imediata às solicitações dos alunos: 

- Substituição dos quadros de giz por quadros brancos; 

- Coberto de ligação dos blocos ao pavilhão; 

- Melhoria da qualidade de resposta da cantina; 

- Colocação de luz na paragem dos autocarros; 

- Apetrechamento dos blocos com cacifos novos; 

 - Aumento da pressão da água nos chuveiros dos balneários; 

- Intervenção de fundo no bar dos alunos e ampliação do leque de escolhas disponíveis; 

- Apetrechamento do bar dos alunos com uma torradeira nova; 

1.4. São dadas oportunidades aos alunos para assumirem responsabilidades sociais. 

A dinamização de clubes na Escola Básica de Paços de Ferreira, para além de procurar dar 

resposta à ocupação plena dos tempos escolares dos alunos, tem por objetivo criar 

oportunidades para que os discentes assumam responsabilidades sociais em diversas áreas, de 

acordo com os clubes criados e os objetivos definidos. Em anexo conta a lista de clubes 

aprovada em sede de conselho pedagógico, bem como os respetivos objetivos.  

A análise documental realizada às atas de assembleia de Delegados confirma que está 

garantida a oportunidade aos alunos de fazerem propostas de funcionamento de clubes, de 



modalidades de desporto escolar e outros projetos. Restam dúvidas se as propostas 

apresentadas são tidas em conta no plano decisório, uma vez que existe uma discrepância 

entre os Clubes e as modalidades de desporto escolar oferecidas e as propostas por eles 

apresentadas em assembleia de delegados. A título exemplificativo, a modalidade de 

basquetebol aparece com certa persistência como proposta de desporto escolar feita pelos 

alunos, no entanto não existe oferta na escola. 

A promoção dos clubes, quer na captação de alunos, quer através da divulgação das suas 

atividades, foi avaliada através de inquérito, procurando-se analisar o conhecimento dos 

alunos relativamente aos clubes existentes (gráfico 4) 

 

Por lapso, o inquérito não contemplou a existência de 2 clubes: O Clube de Teatro e o Clube de 

Português. 

Desta análise, conclui-se que, apesar de haver um conhecimento significativo dos clubes 

existentes, há um número elevado de alunos que não conhece nem ouviu falar desses clubes. 

Se a baixa percentagem verificada no clube da matemática pode ser explicada pelo facto de 

este clube ter sido criado para desenvolver planos de desenvolvimento, sendo por isso dirigido 

apenas a alunos com boas capacidades a matemática, não havendo publicitação das atividades 

deste clube, a baixa percentagem de conhecimento de outros clubes como os Jovens 

Promotores da Saúde ou o Clube de Música só pode ser explicado pela deficiente publicitação 

dos mesmos na captação de alunos ou na insuficiente divulgação das atividades por eles 

desenvolvidas. 

No que concerne à participação dos alunos nos clubes, verifica-se que apenas 18% dos alunos 

inquiridos estão integrados num clube. Feita a correção aos dois clubes que, por lapso, não 



constaram do inquérito, esta percentagem sobe para 20%, concluindo-se que cerca de 1 em 

cada 5 alunos está integrado num clube (gráfico 5) 

  

A análise do gráfico 6 permite verificar que 44% dos alunos não estão interessados em 

pertencer a nenhum clube. Na maioria dos clubes, são pequenas as percentagens de alunos 

interessados, exceção feita ao clube de ciências, que tem limite máximo de alunos dadas as 

necessárias condições físicas e materiais para o seu funcionamento, sendo o único clube onde 

efetivamente se aplicam critérios de seleção, face à elevada procura. 

Há uma grande percentagem de alunos que não integram um determinado clube porque o seu 

horário não o permite ou porque já estão envolvidos em atividades exteriores à escola que 

lhes retira o tempo necessário para mais uma atividade (gráfico 7). 

 



 

A análise do gráfico 7 corrobora a fragilidade apontada pelos alunos em assembleia de 

delegados de que existe uma forte incompatibilidade entre os horários dos clubes e o horário 

disponível das turmas para os frequentarem.  

Apresenta-se a lista de clubes existentes, respetivo número de alunos inscritos e número de 

horas atribuídas aos professores para assegurar o seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clube 

Nº de alunos 
inscritos 

Tempos 
atribuídas 

2º ciclo 3º ciclo Professores 
 

Clube de Português 
 

0 
 

2 
 

2 

 

Clube de Jornalismo 
 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

 
3 
 

 

Clube da Matemática 
 

7 
 

3 
 

2 

 

Clube da Proteção Civil 
 

16 0 
 

2 

 

Clube de Ciências 
 

 
38 

0 
 

6 

 

Clube de Música 
 

15 0 
 

2 

 

Clube de Artes Visuais 
 

19 
 

4 
 

6 

 

Clube de Teatro 
 

6 
 

3 
 

8 

Clube de Línguas estrangeiras  
20 

 
8 

 
3 

Jovens Promotores da Saúde 
0 9 

 

1 

 
Totais 

 
121 

 
29 

 
35 



Destaca-se a diferença entre o número de alunos inscritos do 2º e do 3º ciclo, assim como o 

desequilíbrio, em alguns casos, entre o número de alunos inscritos e o número de horas 

atribuídas aos professores para este trabalho, sugestivo de uma reflexão sobre a eficiência na 

gestão destes recursos disponíveis.  

O nº elevado de alunos que não integra um clube pelo facto de o seu horário não o permitir, 

associado ao n.º elevado de alunos que não mostra interesse em nenhuma das ofertas de 

clubes existentes, colocam em questão a logística de criação dos clubes, que deve ser 

repensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cumprimento das regras e disciplina  

2.1. Os alunos reconhecem a justiça das normas e código de conduta da escola. 

2.2. Os alunos cumprem as normas e código de conduta da escola. 

2.3. Os alunos conhecem as diferentes medidas que decorrem das sanções decorrentes de 

processos disciplinares. 

2.4. Os alunos reconhecem a justiça e proporcionalidade nas formas de tratamento dos 

incidentes disciplinares. 

Pela análise dos gráficos 8, 9, 10 e 11, conclui-se que a grande maioria dos alunos é 

cumpridora das normas e código de conduta da escola e tem conhecimento das medidas que 

resultam do seu não cumprimento, salientando-se que as medidas menos utilizadas são 

aquelas que registam menores percentagens de conhecimento por parte dos alunos, como 

seja a Repreensão Registada. Cerca de 82% dos alunos consideram justas e adequadas as 

normas e código de conduta da escola, havendo ainda uma larga maioria de alunos que 

considera também justos e adequados os castigos aplicados ao infratores. 

 



 

 

 

Além do questionário por inquérito, no sentido de compreender as perceções dos alunos 

sobre as questões relacionadas com comportamento e disciplina, pretendeu-se fazer um 

estudo analítico mais pormenorizado sobre a natureza das medidas disciplinares nos últimos 

dois anos, com o intuito de perceber padrões que ajudem a melhor entender e atuar sobre as 

questões disciplinares. Para efeito recorreu-se aos relatórios trimestrais “Comportamento e 

disciplina” analisados trimestralmente em sede de Conselho Pedagógico.  



 

Medidas disciplinares corretivas 
1º período 

13/14 
2º período 

13/14 
3º período 

13/14 
1º período 

13/14 
2º período 

13/14 
3º período 

13/14 
1º período 

13/14 

Ordem de saída  12 42 16 15 50 25 27 

Tarefas e atividades de integração 47 61 20 16 21 30 24 

Condicionamento no acesso a espaços escolares 13 7 1 1 1 3 28 

Mudança de turma 0 0 0 0 0 0 0 

Totais 72 110 37 32 72 58 79 

Tabela1 

 

As medidas disciplinares corretivas mais frequentes são ordem de saída de sala de aula e 

tarefas e atividades de integração, com maior incidência no segundo trimestre de cada ano 

letivo. Seria importante tentar identificar os fatores que fazem do segundo período letivo um 

período crítico em termos de comportamento e disciplina. 

Tabela 2 
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13/14
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13/14

3º período
13/14

1º período
13/14

Medidas Disciplinares Corretivas 

Ordem de saída Tarefas e atividades de integração

Condicionamento no acesso a espaços escolares Mudança de turma

Medidas disciplinares Sancionatórias 

1º 
período 
14/15 

2º 
período 
14/15 

3º 
período 
14/15 

1º 
período 
14/15 

2º 
período 
14/15 

3º 
período 
14/15 

1º 
período 
14/15 

Repreensão registada 0 0 0 0 2 0 0 

Suspensão até três dias 2 7 4 1 12 3 4 

Suspensão entre quatro e doze dias 0 1 1 0 2 0 0 

Transferência de escola 0 0 0 0 0 0 0 

Expulsão da escola 0 0 0 0 0 0 0 

Totais 2 8 5 1 16 3 4 



5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9 º ano

2013/2014 48 26 63 24 73

2014/2015 9 13 94 40 26
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As medidas disciplinares sancionatórias representam uma taxa muito residual de entre as 

respostas possíveis no quadro da gestão do comportamento e disciplina o que permite 

concluir que este não será de todo um problema que se evidencie e tome relevância na 

caracterização do Agrupamento. 

 

Total de medidas disciplinares 
(Corretivas e sancionatórias) 

2013/2014 2014/2015 

5º ano 48 9 

6º ano 26 13 

7º ano 63 94 

8º ano 24 40 

9 º ano 73 26 

      Tabela 3 
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Da análise às medidas disciplinares aplicadas nos últimos dois anos letivos evidencia-se o 7º 

ano de escolaridade como um ano crítico por referência aos restantes. Tendo em consideração 

que a população de alunos que frequenta o 7º ano provém da sequencialidade de ciclo, não 

havendo, portanto, mudança de escola nem de regras, tudo leva a crer que as alterações 

comportamentais não estarão associadas a variáveis de contexto, mas sim a fatores 

individuais, sugestivos de uma maior reflexão sobre formas preventivas de atuação na 

transição de ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Formas de solidariedade 

3.1. A escola incentiva e desenvolve atividades de apoio à inclusão; 

3.2. Os alunos participam nas atividades de apoio à inclusão; 

3.3. A escola desenvolve atividades de cariz solidário; 

A dimensão da cidadania assume uma patente forte no Projeto Educativo do Agrupamento, 

desde o diagnóstico, passando pela visão estratégica e definição desta área como uma das 

áreas prioritárias de intervenção, até ao plano mais operacional, que se espelha nas opções 

feitas ao nível do Plano Anual de Atividades. Lê-se no Projeto Educativo: 

“Torna-se imprescindível que as medidas de apoio social garantam a prestação das necessidades básicas 

a todos os alunos e respetivas famílias que delas necessitam. Afigura-se também importante a dimensão 

da solidariedade e voluntariado num exercício de cidadania mais abrangente que permita que as 

crianças/jovens se apropriem dos valores que lhes são inerentes” (Projeto Educativo, pg. 32) 

A escola tem tomado opções de carácter estratégico que evidenciam uma forte preocupação 

com a inclusão de todos quantos dela fazem parte. Destacam-se como exemplo: 

- A afetação de assistentes operacionais exclusivamente para o trabalho com as 

crianças/alunos com necessidades educativas especiais; 

- Adoção como critério de atribuição do turno da manhã às turmas com alunos de etnia cigana, 

como forma de combate ao absentismo ou abandono escolar e incentivo à sua inclusão; 

- Afetação de recursos docentes para apoio pedagógico individualizado aos alunos ao abrigo da 

Educação especial, às disciplinas de português e matemática; 

- Integração de alunos com necessidades educativas especiais em clubes, modalidades do 

desporto escolar e projetos. 

- Criação do departamento de educação especial com representação em conselho pedagógico; 

Concomitantemente há fortes indicadores que apontam para uma clara valorização e incentivo 

à inclusão, evidenciada pela opção da maior parte dos encarregados de educação dos alunos 

com necessidades educativas especiais na transição entre o segundo e o terceiro ciclo, 

optarem pela Escola Básica de Paços de Ferreira para o prosseguimento de estudos no terceiro 

ciclo. É ainda de registar um fluxo significativo de alunos com necessidades educativas que 

entram nesta escola por transferência por ser uma escolha dos seus encarregados de 

educação.  



Recentemente a escola viu reconhecido o seu trabalho no âmbito da solidariedade e 

voluntariado com a atribuição do Prémio “ Selo de Escola Voluntária” por parte do Ministério 

da educação.  

Destacam-se algumas ações/projetos desenvolvida(o)s no âmbito da solidariedade e de apoio 

à inclusão com a participação de toda a comunidade educativa, muito em particular a 

participação dos alunos: 

 Apoio à causa de S. Tomé e Príncipe – Este apoio ao Banco de Leite de S. Tomé e 

Príncipe é formalizado através de uma parceria com a Associação Alma Mater Artis 

(AMA). O protocolo entre o AVEPF e a AMA resulta da preocupação comum de 

ambas as entidades com a dimensão da cidadania como área prioritária de 

intervenção, expressa ao nível dos respetivos projetos educativos e visa 

concretizar o aprofundamento de sinergias com impacto na comunidade 

através do desenvolvimento de  atividades nos domínios social,  do património, 

cultura e  iniciativas locais de promoção da cidadania. No plano operacional o 

protocolo concretiza-se em várias ações: 

o “Conversas com Frei Fernando Ventura” – Esta palestra contou com a vasta 

presença da comunidade educativa, onde foram abordados os temas da 

solidariedade e do voluntariado. 

o “Uma mochila dois sorrisos” – Contou com a participação dos alunos de 4º 

ano na recolha de material e na construção de livros didáticos que foram 

entregues a crianças do orfanato de S. Tomé e Príncipe. 

o “Espetáculo itinerante MAM`ÁFRICA” – Esta atividade de âmbito concelhio 

recebe a colaboração da Câmara Municipal de Paços de Ferreira e integra o 

plano de atividades do Ano Municipal da Juventude.  

 

 Cabaz de Natal – Esta atividade, repetida tradicionalmente há vários anos, congrega 

esforços e contributos de toda a comunidade educativa em torno da recolha de 

produtos alimentares que são entregues na altura de natal a famílias devidamente 

identificadas com necessidades económicas. Ano a ano o número de famílias 

contempladas tem vindo a aumentar.  

 Recolha de livros, brinquedos e roupa – Consiste na recolha e doação deste tipo de 

bens a famílias carenciadas como complemento da atividade anterior; 



 “Jovens Promotores da Saúde”- Estes alunos recebem formação específica da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro e trabalham diretamente com a instituição no 

envolvimento em campanhas de solidariedade, destacando-se neste contexto a 

participação destes jovens na Campanha “Lata Solidária”. 

 

 Pirilampo Mágico – No ano letivo 2014/2015 o envolvimento dos alunos nesta 

campanha atingiu patamares de excelência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 

4.1. A escola desenvolve procedimentos no seguimento dos alunos após a escolaridade. 

4.2.  A escola utiliza informação sobre o percurso escolar dos alunos na articulação, entre 

ciclos, dos docentes e diretores de turma. 

 

Não são visíveis procedimentos de natureza estruturada que permitam de forma sustentada 

fazer um acompanhamento aos alunos após a conclusão de estudos no final do terceiro ciclo. 

Ao contrário na transição entre ciclos existem mecanismos que garantem a sequencialidade 

entre níveis e ciclos de aprendizagem, aliás como já havia sido concluído no ciclo de avaliação 

anterior aquando a avaliação que deu origem ao segundo relatório setorial “ Organização e 

gestão das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspetos positivos 

 Existe uma participação plural e efetiva por parte dos alunos na identificação de 

problemas e sugestões de melhoria; 

 A participação dos alunos tem real impacto na melhoria das condições que a escola 

oferece; 

 A assembleia de delegados de turma constitui uma estrutura de efetiva participação 

dos alunos na vida da escola; 

 O agrupamento caracteriza-se por fortes marcas de inclusão e solidariedade, desde o 

plano mais estratégico até ao plano mais operacional. 

 

Aspetos que carecem de melhoria 

 Não está garantida a participação dos alunos na elaboração do PAA; 

 A oferta de clubes existente na Escola Básica constitui uma das formas dos alunos 

assumirem responsabilidades sociais, contudo, a lógica a que obedece a constituição 

de clubes (desde a definição dos domínios até à oferta de horários disponíveis) não 

parece dar corpo à intenção que teoricamente sustenta a sua existência; 

 Não existem procedimentos estruturados e sustentados que garantam o 

acompanhamento dos alunos que completam o terceiro ciclo.  

 Apesar do comportamento/disciplina não ser um problema de fundo, o sétimo ano de 

escolaridade representa um foco de indisciplina, sobre o qual importa atuar com 

sentido de prevenção. 

 

Propostas de melhoria 

 Reformular a estrutura que sustenta a elaboração do PAA no sentido de integrar 

efetivamente as propostas dos alunos; 

 Repensar a lógica inerente ao funcionamento de clubes da Escola Básica no sentido de 

respeitar o princípio básico de que a oferta de clubes deve dar resposta às 

necessidades e interesses dos alunos; 

 Encontrar mecanismos equilibrados que garantam o acompanhamento dos alunos que 

completam a escolaridade no agrupamento. 

 Desenvolver ações com sentido de prevenção na transição de segundo para o terceiro 

ciclo, na área do comportamento e disciplina. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I - Ficha Técnica do Inquérito aplicado aos alunos: 

Inquérito aplicado entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2016, a 451 alunos da Escola Básica de 

Paços de Ferreira, divididos da seguinte forma: 

 136 alunos do 5º ano; 

 122 alunos do 6º ano; 

 57 alunos do 7º ano 

 84 alunos do 8º ano 

 52 alunos do 9º ano 

O preenchimento do inquérito foi feito através de preenchimento online a uma amostra de 

cerca de 50% de alunos de todas as turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II - ANÁLISE DOCUMENTAL: Atas de assembleias de delegados dos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015 

 Categorias de 
análise 

Questões orientadoras  de análise Análise 
 

Transcrições/evidências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atas de 

assembleia 
de delegados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação 
 
Responsabilidade 
 
Impacto 
 
 
 
 
 

 
Que temas são abordados nas 
assembleias de delegados?  
 

Funcionamento do órgão; 
Projeto Educativo; 
PAA e formas de participação dos alunos; 
Resultados escolares; 
Deteção de problemas e sugestões de resolução e/ou propostas de melhoria; 
Propostas de atividades; 
Balanço do ano escolar. 

 
Ordem de trabalhos das reuniões de assembleia de delegados 

 
Quem propõe esses temas? Há 
espaço para os alunos proporem 
outras matérias para discussão? 
 

A ordem de trabalhos das reuniões é preparada por um elemento do órgão de gestão em articulação com os 
coordenadores de diretores de turma. 
É evidente que durante as reuniões existe um espaço aberto de participação aos alunos , onde estes abordam 
vários temas inclusos ou não na ordem de trabalhos e que abrangem um espetro largo do funcionamento da 
escola. 

 

 
 
 
 
 
 
Os alunos identificam problemas 
e/ou propostas de melhoria na 
escola? Que tipo de problemas? Os 
problemas identificados, são 
resolvidos?As propostas de melhoria 
são tidas em consideração? 
 

A análise documental às atas de assembleia de delegados permite concluir que a identificação de problemas e 
consequentes propostas de resolução ocupam uma parte muito significativa deste espaço de participação e 
constituem um ponto forte na participação ativa dos alunos na vida da escola.  
A maior parte dos problemas identificados prendem-se com deficiências ou insuficiências nas instalações  e 
equipamentos, segurança aliada à falta de funcionários, funcionamento da cantina e situações que muitas vezes 
se prendem com a própria utilização que os alunos fazem de espaços como as casas de banho, a sala de alunos 
ou o campo de jogos. A análise sequencial das atas resultantes das reuniões  evidenciam uma clara e franca 
preocupação em atender às necessidades  identificadas pelos alunos, com vários exemplos de ações que 
constituem resposta imediata às solicitações dos alunos.  
 

Exemplos de resolução de problemas/necessidades identificados(a)s 
pelos alunos: 
- Substituição dos quadros de giz por quadros brancos; 
- Coberto de ligação dos blocos ao pavilhão; 
- Melhoria da qualidade de resposta da cantina; 
- Colocação de luz na paragem dos autocarros; 
- Apetrechamento dos blocos com cacifos novos; 
 - Aumento da pressão da água nos chuveiros dos balneários; 
- Intervenção de fundo no bar dos alunos e ampliação do leque de 
escolhas disponíveis; 
- Apetrechamento do bar dos alunos com uma torradeira nova; 
“Foi feito um ponto de situação geral, tendo os alunos concluído que a 
escola melhorou substancialmente ao nível da segurança.” 
“ Conclui-se que a escola está a fazer o que os alunos queriam” 
“também melhorou o acesso à cantina – as filas são controladas por 
duas funcionárias e a qualidade da comida também melhorou” 

 
Os alunos fazem propostas de 
atividades para o PAA? É-lhes 
concedida essa possibilidade? 
 

Apesar de existir um ponto “Propostas de atividades” na ordem de trabalhos das reuniões, não há evidências 
claras de que o trabalho e o tempo em que este decorre se oriente com foco para a apresentação de propostas 
concretas com o objetivo de integrar o PAA. (Na estrutura que sustenta a elaboração do PAA desde a 
identificação de propostas dos diferentes atores/estruturas  até à sua aprovação em CG, não está formalizado o 
nível de participação dos alunos) 

 

 
Os alunos fazem propostas de 
atividades de complementos 
curricular? Sugerem propostas para 
funcionamento de clubes ou outros 
projetos? É-lhes dada essa 
oportunidade? 
 

É garantida a oportunidade aos alunos de fazerem propostas de funcionamento de clubes, de modalidades de 
desporto escolar e projetos. Restam dúvidas se as propostas apresentadas são tidas em conta no plano decisório.  
Nas atas analisadas existe uma persistência na apresentação da proposta de implementar o basquetebol como 
modalidade do desporto escolar, no entanto (existe esta modalidade?) 
Por outro lado os alunos apontam como fragilidade a incompatibilidade dos horários de funcionamento dos 
clubes e modalidades de desporto escolar com os horários disponíveis das turmas.  

“ Os horários dos clubes por vezes não são compatíveis com os horários 
das turmas, mas a explicação foi que isso está dependente do horário 
dos profsores” 



ANEXO III 

Clube Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

Clube de Português 

Dotar dos participantes de competências, procedimentos e instrumentos que lhes permitam melhorar a sua comunicação oral; 
Identificar os vários fatores de inibição à comunicação oral; 
Identificar os vários fatores de inibição da comunicação oral; 
Comunicar eficazmente utilizando a comunicação oral; 
Distinguir vários tipos de intervenção orais; 
Desenvolver a técnica de expressão/apresentação oral; 
Incentivar a criatividade; 
Aumentar a confiança dos alunos na sua exposição em público; 
Fomentar a criatividade de expressão escrita e corrigir formalidades próprias da atividade; 
Identificar os diversos tipos de comunicação escrita; 
Comunicar eficazmente utilizando a expressão escrita; 
Analisar metodicamente um texto escrito e retirar dele a informação essencial; 
Promover a interculturalidade e o multiculturalismo; 
Alargar o conhecimento lexical da Língua Portuguesa; 
Articular com os docentes, estabelecendo estratégias adequadas às características dos alunos; 
Identificar e aplicar técnicas de leitura e de escrita; 
Fomentar o gosto pela leitura, pesquisa e autoconhecimento; 
Criar o hábito das visitas à biblioteca; 
 

 
Clube de Jornalismo 

Constituir-se como um espaço privilegiado de promoção e partilha de eventos, atividades e temáticas desenvolvidas no seio da comunidade escolar local; 
Transmitir conhecimentos a nível técnico e tecnológico de enriquecimento escolar, nomeadamente nas áreas de português, TIC e Expressões. 

 
 
 

Clube da Matemática 

Promover a ocupação de tempos livres, com atividades apelativas com carácter formativo; 
Motivar os alunos para a aprendizagem da matemática, tornando-a mais dinâmica e atrativa; 
Desenvolver a curiosidade e o gosto pela matemática; 
Desenvolver hábitos de trabalho e persistência; 
Desenvolver a confiança em si próprio, o sentido  de responsabilidade e cooperação; 
Desenvolver a capacidade de resolver problemas; 
Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática na interpretação e intervenção no real; 
Desenvolver/aprofundar o raciocínio matemático e o pensamento científico; 
Provar/demonstrar saberes matemáticos e justificar enunciados evocando propriedades matemáticas, tendo em consideração o respetivo plano de desenvolvimento; 
 

 
 
 

Clube da Proteção 
Civil 

Sensibilizar os alunos e a restante comunidade no sentido de adquirirem competências específicas no quadro da proteção civil; 
Desenvolver uma cultura de segurança; 
Educar para a prevenção e minimização de riscos, alertando para comportamentos de autoproteção; 
Promover uma cidadania ativa, participante e responsável no que diz respeito ao serviço de proteção civil; 
Promover atitudes adequadas em situações de emergência; 
Divulgar trabalhos realizados pelos alunos; 
Contribuir para o desenvolvimento de competências que permitam aos alunos transformar a informação em conhecimento; 



Contribuir para o despertar de novos interesses e competências nos alunos; 
Desenvolver capacidades de colaboração dos alunos em projetos comuns; 
Desenvolver atitudes que permitam viver com segurança no ambiente rodoviário, promovendo a responsabilidade e civismo enquanto passageiros, peões e/ou condutores; 
Conhecer e divulgar boas práticas de prevenção e combate de risco; 
Promover a articulação entre diversos saberes e desenvolver parcerias com agentes da proteção civil. 

 
 
 
 
 

Clube de Ciências 

Combater o insucesso Escolar, através da motivação para a aprendizagem e do desenvolvimento de capacidades cognitivas; 
Ocupar o tempo livre dos alunos, através da concretização de atividades apelativas com carácter formativo; 
Sensibilizar para a importância da preservação do ambiente natural e promover atitudes de respeito para com a natureza; 
Estimular nos alunos o interesse e curiosidade pelo estudo dos fenómenos naturais; 
Adquirir e consolidar saberes e práticas que permitam lidar com situações quotidianas que envolvam conhecimentos científicos; 
Desenvolver competências científicas nos alunos através da realização de atividades experimentais e respetiva elaboração de relatórios; 
Adquirir competências e práticas de recolha, seleção, interpretação, organização e apresentação de informação, visando simultaneamente a língua materna; 
Desenvolver atitudes de persistência, rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, cooperação e respeito pelos outros; 
Promover hábitos de vida saudáveis; 
Desenvolver o espírito critico e criativo dos alunos; 
Estimular o trabalho de grupo, a prática da autodisciplina, o prazer de aprender e comunicar, elevando a autoestima dos alunos; 
Tornar a escola mais atrativa; 
Promover a interdisciplinaridade. 

 
 
 

Clube de Música 

Promover a autoestima, a autonomia, a autoconfiança, numa perspetiva de formação permanente; 
Promover o conhecimento e o enriquecimento de novas expressões artísticas e culturais; 
Desenvolver o espírito analítico e criativo bem como a responsabilidade; 
Fomentar o espírito de iniciativa e o trabalho colaborativo; 
Estimular os alunos de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, designadamente a autonomia, o saber ser e o saber estar; 
Estimular o respeito pelo outro; 
Proporcionar uma vivência coletiva prazerosa, de modo que os participantes se sintam cativados pela prática musical; 
Divulgar o trabalho do clube de música junto de toda a comunidade educativa, promovendo a sua intervenção na escola e motivando-os para um trabalho colaborativo com a 
mesma. 
 

 
 
 
 
 

Clube de Artes Visuais 

Promover a criação de laços positivos entre os alunos e a escola; 
Criar períodos de ocupação dos tempos livres dos alunos; 
Fomentar o espírito de iniciativa e o trabalho colaborativo; 
Fomentar novas formas de expressão e comunicação; 
Estimular os alunos de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, designadamente de autonomia, o saber ser e o saber estar; 
Fomentar a cooperação em tarefas e projetos comuns; 
Desenvolver o sentido de organização e método de trabalho; 
Realizar atividades de forma autónoma e responsável; 
Desenvolver o espírito de iniciativa e a criatividade; 
Alargar horizontes de conhecimento cultural e artístico; 
Compreender e aplicar conceitos e técnicas; 
Dominar materiais; 
Desenvolver a capacidade de executar projetos; 
Envolver os pais e encarregados de educação em projetos da escola. 
 



 
 
 
 
 
 

Clube de Teatro 
 
 
 
 
 
 

Clube de Teatro 
 

Promover a ligação dos alunos à escola, 
Promover a autoestima, a autonomia e a autoconfiança, numa perspetiva de formação permanente; 
Promover o conhecimento e enriquecimento de novas expressões artísticas e culturais; 
Desenvolver o espírito analítico e criativo, bem como a responsabilidade; 
Desenvolver competências no domínio da Língua Portuguesa; 
Cativar os alunos para a leitura e para a escrita; 
Aperfeiçoar a dicção e a expressão oral desinibida; 
Criar momentos de ocupação dos tempos livres dos alunos; 
Fomentar o espirito de iniciativa e o trabalho colaborativo; 
Fomentar novas formas de expressão e de comunicação; 
Promover a aquisição de competências no âmbito da cidadania; 
Estimular os alunos de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências no âmbito da Cidadania; 
Estimular os alunos de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, designadamente autonomia, saber ser, e o saber estar; 
Estimular o respeito pelo outro; 
Proporcionar uma experiência coletiva prazerosa, de modo que os participantes se sintam cativados pela prática teatral; 
Através do jogo desenvolver de forma lúdica competências tais como, a concentração, memorização, interação e confiança; 
Estimular bases psicomotoras como equilíbrio, coordenação e respiração, cujo conjunto conduz à perceção e ao controle do corpo, através de uma aprendizagem contínua de 
posicionamento e locomoção no espaço cénico; 
Divulgar o trabalho do grupo de teatro junto de toda a comunidade educativa, promovendo a sua intervenção na escola e motivando-os para um trabalho colaborativo com a 
mesma; 
Envolver os pais e encarregados de educação em projetos da escola; 

 
 

Clube de Línguas 
Estrangeiras 

 
 

Motivar para a aprendizagem das Línguas Estrangeiras; 
Desenvolver a competência comunicativa nas suas diferentes componentes; 
Reforçar a componente lúdica na aprendizagem das línguas e no contacto intercultural; 
Estimular a descoberta de novos saberes; 
Fomentar a convivência e a cooperação; 
Desenvolver o espírito crítico e criativo nos alunos; 
Ocupar os alunos com atividades pedagógicas e lúdicas no âmbito das línguas; 
Incentivar o trabalho autónomo dos alunos face à aprendizagem das línguas; 
Apoiar os alunos com dificuldades em Línguas Estrangeiras que procurem o Clube de Línguas; 
Criar o gosto pela leitura extensiva em língua estrangeira. 

 


