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Nos termos da alínea a) do art.º 20.º e para os efeitos previstos na alínea f) do art.º 13.º do RAAG, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 224/2009 

de 11 de setembro e republicado nos termos do n.º 1 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 

apresenta-se o presente Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades do ano letivo de 2017/2018, 

tendo como referência o Plano Anual de Atividades 2017/2018 e os balanços efetuados pelas diferentes estruturas 

do Agrupamento. 

Para além destes balanços foi ainda feito o levantamento dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades 

de melhoria ao Conselho Geral, Assembleia de Delegados de Turma e Pessoal Não Docente.  

O levantamento e a avaliação das atividades desenvolvidas no Agrupamento são imprescindíveis para uma 

atuação baseada na transparência, na qualidade e na eficiência, numa perspetiva de rentabilização racional dos 

respetivos recursos humanos, financeiros e materiais e de promoção do sucesso educativo. 

 Contribuiu, de forma determinante, para o bom ambiente do Agrupamento os convívios realizados, em 

diferentes períodos do ano, com todos os colaboradores do Agrupamento. 

Deste modo, o presente relatório visa dotar a comunidade escolar de informação que permita uma reflexão 

relativa a pontos fortes e fracos, visando a melhoria contínua. 

 

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

Total de atividades previstas 
Total de atividade previstas 

realizadas 
Meta do PEA 

235 218 (92,7%)  
Concretização de 95% de 
atividades propostas a) 

 

Total de atividades (previstas 
e não previstas) 

Total de atividades realizadas 
(previstas e não previstas) 

260 243 

 
a) Muito embora não tenha sido alcançado a meta de 95% da concretização das atividades propostas (92,7%), 

realizaram-se mais atividades (243) do que as que estavam inicialmente propostas (235). Tendo em conta, por um 

lado, o caráter dinâmico de documentos como o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo e, por outro lado, a 

capacidade de captar atividades e/ou projetos que surgem durante o ano letivo, e que se revelam, muitas das vezes, 

bem mais motivadoras do que as previstas, considera-se muito satisfatória a taxa de concretização desta meta. 
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Domínio 1. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A.1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso 
 

 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

77 12 69 8 3,68

% % % % = ou >3

13,48 89,61 10,39 97,47

ATIVIDADES

DOMÍNIO
A- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
A1- PROMOVER UMA PRÁTICA LETIVA CONDUCENTE AO SUCESSO

 

 
Tabela A.1.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico A1. 

 
 

 
a) Foram afetas 15 horas para Apoio à SDC (mais 9 horas do que em 2015/2016) e 20 horas para apoio à BE (mais 

9 horas do que em 2015/2016).  
b) Meta não alcançada em Biologia e Geologia, Português e Matemática A. 

Tabela A.1.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico A1. 
 

 

 

Para a promoção do sucesso educativo, foram implementados projetos abrangentes que 

apoiaram a atividade letiva (Plano de Ação para a Literacia da Informação, Gabinete de Apoio às 

Aprendizagens, Sucesso.com, Ler e Aprender, Há Ler e e-Ler, Programa Nacional de Promoção do Sucesso 
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Escolar,…) e realizadas atividades de enriquecimento curricular (visitas de estudo, concursos…). Procurou-

-se também o incremento da utilização das ferramentas informáticas nos diferentes ciclos, não 

esquecendo aspetos como o da segurança na Net.  

 Foi promovida a articulação entre ciclos e entre estruturas, destacando-se, nesta última, a intensa 

ação da Biblioteca Escolar. 

 Procurou-se assegurar a igualdade de oportunidades, disponibilizando-se o acompanhamento e 

apoio individualizado aos alunos, como por exemplo, através da coadjuvação, apoio dentro e fora da sala 

de aula, do Gabinete de Mediação, da Tutoria Específica e da ação do Observatório da Indisciplina. 

Promoveu-se a inclusão de uma forma geral e, particularmente, daqueles que apresentam 

necessidades educativas especiais, destacando-se aqui a ação do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

e da Educação Especial. 

   Criaram-se momentos de análise de resultados, com contextualização interna e externa, como 

base para identificação de aspetos problemáticos e definição de estratégias de melhoria. 

 Foram implementadas todas as propostas de melhoria sugeridas na avaliação do Plano Anual de 

Atividades/Projeto Educativo do Agrupamento (PAA/PEA) de 2016/2017. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas, no objetivo estratégico A.1. é 3,7 

(escala de 1 a 4); 

 A atribuição de um tempo comum aos professores, por grupo disciplinar, para trabalho de 

articulação curricular permitiu a planificação, construção e partilha de recursos, aferição de 

estratégias, resolução de problemas pedagógicos, fomentando o espírito de entreajuda; também a 

articulação entre ciclos facilitou a partilha de informações e a verticalização de conteúdos; 

 A realização de reuniões, no início do ano letivo, entre professores titulares de turma/diretores de 

turma de 4º e 5ºano, 6º e 7ºano, 9º e 10ºano permitiu melhorar o conhecimento dos alunos 

facilitando a caracterização da turma;  

 A elaboração, operacionalização e acompanhamento dos PEI é facilitada pela articulação entre os 

diferentes intervenientes: SPO, técnicos do CRI, docentes da educação especial, conselho de turma e 

outro; 

 A contratação de uma psicóloga (1/2 horário) viabilizou a intervenção na quase totalidade dos casos 

sinalizados ao SPO; 

 Verificou-se sucesso na maioria dos encaminhamentos efetuados quer para avaliações, 

acompanhamentos ou percursos escolares diferentes;  
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 Houve uma evolução positiva da maioria dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE); 

 A intervenção do SPO foi facilitada pela adesão e cooperação dos alunos e pela articulação dos 

diferentes intervenientes; 

 A diversidade de medidas implementadas (Gabinete de Mediação, apoio tutorial, hora DTA - Direção 

de Turma Alunos, Observatório da Indisciplina, Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar - 

PNPSE) foi impulsionadora do sucesso educativo dos alunos; 

 Foi fundamental a continuação da implementação das ações constantes no Plano Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar: atribuição de um professor de apoio no 1º ciclo; formação de Grupos 

de Homogeneidade Relativa; manutenção do “Projeto Origami”; coadjuvação, em sala de aula, no 5º 

e 7º ano, a Português e Matemática; turma Cool; 

 A manutenção do “Projeto Origami” constituiu uma mais-valia no desenvolvimento dos alunos e no 

envolvimento dos Encarregados de Educação no 2º ano da EB1 de São Martinho do Porto e no 3.º 

ano da EB1 de Alfeizerão; 

 As Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo constituíram uma mais-valia no 

desenvolvimento dos alunos, pela disponibilidade dos docentes, o caráter lúdico das atividades e a 

coadjuvação no Jardim de Infância, ao nível da Educação Musical e Educação Físico-Motora; 

 Foi efetiva a dinâmica gerada pelas atividades desenvolvidas no âmbito da Informática; 

 As visitas de estudo realizadas foram consideradas pelos alunos/professores muito importantes para 

o enriquecimento cultural, curricular e relacional; 

 Os alunos aderiam e participaram positivamente nas diferentes competições (SuperTmatik, Literacia 

3D, Desafios 2018, e outros). 

 A participação dos Encarregados de Educação dos alunos do 4º ano na sessão formativa, dinamizada 

pelo projeto Sucesso.com, foi de grande envolvimento; 

 A renovação do contrato de autonomia permitiu a manutenção do Gabinete de Mediação; 

 O envolvimento da Biblioteca Escolar no desenvolvimento de cinco projetos, quer em coordenação 

quer em parceria: Plano de Ação da Literacia da Informação (PALI); Aprender com a Biblioteca 

Escolar / Rede de Bibliotecas Escolares (BE/RBE); Há Ler e e-Ler; Gabinete de Apoio às 

Aprendizagens; Biblioteca Virtual; 

 Na escola sede, houve maior adesão do que no ano anterior, ao projeto da RBE "Aprender com a 

Biblioteca" / PALI, em todos os ciclos de ensino; 

 No projeto Há Ler e e-Ler, desenvolvido na escola sede, destacou-se o aumento da utilização de 

equipamentos móveis; 

 Todas as turmas da escola sede foram à Biblioteca Escolar, em situação de sala de aula; 

 A meta relativa às taxas globais de sucesso (90%) foi atingida em todos os anos de escolaridade, à 
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exceção do 2º, do 7º e do 2ºP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Avaliação Interna (antes dos resultados dos exames) 

 

 A meta relativa ao sucesso dos alunos que usufruíram de PAPI foi alcançada no 2º ciclo (92,9%) e no 

3º (78,7%), mas não no 1º ciclo (72%, sendo que apenas no 2º ano a percentagem não foi de 100%). 

 A meta relativa à manutenção ou aumento da qualidade de sucesso no 1º ciclo foi atingida 

(2015/2016: 92,9%; 2017/2018: 93,9%); 

 A meta relativa à qualidade de sucesso na escola sede (aumentar 5%) foi alcançada (2015/2016: 

60,8%; 2017/2018: 71,9%); 

 No âmbito do PNPSE foram alcançadas as seguintes metas: 

Português 2º ano - Aumentar as menções Bom e Muito Bom em 10% (2015/2016: 53%; 

2017/2018: 64%) 

Matemática 5º ano - aumentar 10% (5º ano - 2015/2016: 71%; 2017/2018: 85,1%) 

Português 5º ano - aumentar 10% (2015/2016: 76%; 2017/2018: 97%) 

Português 6º ano- aumentar 5% (2015/2016: 81 %; 2017/2018: 91,1%) 

Matemática 6ºano - aumentar 5% (2015/2016: 82 %; 2017/2018: 91,1%) 

Inglês 6º ano – aumentar 5% (2015/2016: 79% 2017/2018: 88,9%) 

História e Geografia de Portugal 6º – aumentar 5% (2015/2016: 84% 2017/2018: 91%) 

 A meta do PEA relativa ao diferencial entre as médias de escola e as nacionais nos exames do 

secundário (redução de 50%) foi alcançada na disciplina de Física e Química A (2015/2016: -1,7; 

2016/2017: -0,5). 

 

Ano Taxa de sucesso Ano Taxa de sucesso 

1º 100% 8º 97,1% 

2º 86,3% 9º 95,5%* 

3º 100% 10ºA 100% 

4º 98,6% 11ºA 92,3%* 

5º 98,5% 12ºA 100%* 

6º 97,8% 1ºP 95,5% 

7º 87,2% 2ºP 85% 
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ASPETOS NEGATIVOS 
 

 

 A meta referente à concretização de 95% das atividades propostas no objetivo A.1. não foi atingida 

(o valor obtido é 90%). No entanto, foram realizadas 12 atividades não previstas. 

 O elevado número de alunos por professor de Educação Especial dificultou um acompanhamento 

de maior qualidade adequado às necessidades e perfis dos alunos;  

 Algumas das atividades promovidas pela Câmara não se concretizaram, no 1º ciclo, por motivos 

alheios ao Agrupamento e as realizadas foram maioritariamente concentradas no 3º Período; 

 Houve pouca recetividade dos alunos do secundário à generalidade das atividades de 

enriquecimento curricular (concursos e alguns projetos); 

 Verificou-se alguma falta de responsabilidade de alguns alunos do Ensino Profissional por se 

inscreverem nas atividades e depois não comparecerem; 

 A aplicação da medida “Roda-Viva” não teve o impacto desejado; 

 Os problemas de acesso à Internet impossibilitaram um número significativo de sessões previstas 

de utilização de iPads pelos professores curriculares; 

 Nem todos os Planos de Turma incluíram atividades de diferentes planos de ação transversais 

existentes no Agrupamento; 

 Apenas 14% dos docentes realizaram formação no âmbito da diferenciação pedagógica, valor 

muito aquém da meta proposta (75%);  

 No âmbito do PNPSE não foram alcançadas as seguintes metas: 

Matemática 7º - aumentar 10% (2015/2016: 69 %; 2017/2018: 69,7%) 

Português 7º - manter (2015/2016: 95%; 2017/2018: 84%) 

 A meta do PEA relativa ao diferencial entre as médias de escola e as nacionais nos exames do 

secundário (redução de 50%) não foi alcançada nas disciplinas de Matemática A (2015/2016: -3,4 

2018/2019): -1,3), Português (2015/2016: -1,8; 2018/2019: -2) e Biologia e Geologia (2015/2016:  

-1,8; 2017/2018: -2,1). 

 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

 Reforçar nas estruturas intermédias a obrigatoriedade de incluir em todos os Planos Turma 

atividades no âmbito dos planos de ação transversais existentes no Agrupamento e 

promovidos pela Biblioteca Escolar. 
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 Algumas das metodologias aplicadas no âmbito da medida “Roda-Viva” serão absorvidas 

pelo projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular deixando a medida de ser formalmente 

aplicada no 6º ano. 

 Reforçar a formação na área da diferenciação pedagógica (metodologias diferenciadas) na 

sala de aula. 

 Promover a participação dos alunos do ensino secundário em projetos, através da dimensão 

curricular.   

 Conversão do Gabinete de Apoio às Aprendizagens no Centro de Apoio à Aprendizagem 

conforme Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho.  

 

 

Objetivo estratégico A.2. Promover a formação integral do aluno e o seu envolvimento com a 
escola 
 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

111 13 104 7 3,60

% % % % = ou >3

10,48 93,69 6,31 91,45

ATIVIDADES

DOMÍNIO
A- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
A2- PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO E O SEU ENVOLVIMENTO COM A ESCOLA

 
 

Tabela A.2.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico A2. 

 

 

Nº % Nº. % Nº. %

5 83,3 1 16,7 6 100,0

Incluir em cada PT ações para o desenvolviment de, pelo menos, 2 projetos nacionais / de agrupamento / escola

Incluir em cada PT uma atividade para apresentação aos EE

Diminuir em 5% os casos relacionados com comportamento de alunos, tendo como referência o ano 2015/2016

Assegurar que mais de 50% dos planos de ação aplicados a alunos acompanhados pelo OI tenham um nível de eficácia 

positivo
Assegurar que, anualmente, 8% dos alunos integrem o Quadro de Excelência

Assegurar a concretização de 95% das atividades do PAA

Assegurar anualmente uma média global de consecução objetivos do PAA superior a 3

Implementar 90% das propostas de melhoria decorrentes da avaliação intermédia anual do PEA

Atingidas

X

67%

94%

3,6

METAS

X -14%

Não atingidas

X

Não atingidas

 METAS PEA

Atingidas

X

X

Total

X 16,7%

X

VALOR 

ATINGIDO

Metas

Objetivo Estratégico A2. Promover a formação integral do aluno e o seu envolvimento 

com a escola

X

100%  
 

Tabela A.2.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico A2. 
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No âmbito da promoção da formação integral dos alunos foi desenvolvido um grande número de 

atividades, algumas em regime de cooperação entre estruturas, abrangendo áreas como a Educação para 

a Saúde, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Cidadania, Promoção da Leitura, Desporto Escolar, 

Ciência e Arte. Algumas delas integram-se em projetos de âmbito nacional.  

A articulação com algumas entidades externas, que a seguir se elencam, contribuiu para o 

desenvolvimento de vários projetos/atividades: Câmara Municipal e Biblioteca Municipal de Alcobaça, 

CEERIA, Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários de S. Martinho do Porto, Casa da Cultura José Bento 

da Silva, Unidade de Cuidados da Comunidade de Alcobaça, Universidade de Coimbra, Caixa de Crédito 

Agrícola de Alfeizerão, Fundação Manuel Francisco Clérigo, Clube Náutico de São Martinho do Porto, 

Centro Educativo do Oeste, Intermarché de S. Martinho do Porto, Delegação Marítima de São Martinho 

do Porto, Capitania do Porto da Nazaré, Centro Social e Paroquial de Alfeizerão, Centro Cénico da Cela, 

Sport União Alfeizerense, Centro Comunitário e Pastoral José Nazário, entre outros. A relevar ainda as 

Instituições com quem são mantidas parcerias para a realização da Formação em Contexto de Trabalho 

(FCT) dos alunos dos Cursos Profissionais e na concretização dos Planos Individual de Transição (PIT) 

dos alunos com Currículo Específico Individual  (CEI). 

Existiu também uma forte componente de animação socioeducativa e algumas atividades foram 

abertas à comunidade. 

Procurando a melhoria contínua do ambiente escolar, foram implementadas ações para a 

promoção do envolvimento de Alunos e Encarregados de Educação na vida do Agrupamento. No mesmo 

sentido, também se desenvolveram projetos com vista à inclusão e à prevenção da indisciplina.  

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico A.2. é de 

3,6 (escala de 1 a 4); 

 O reconhecimento do Conselho Geral e Conselho de Delegados da existência de inúmeras atividades 

e projetos desenvolvidos pelo Agrupamento;  

 A implementação dos programas aplicados na Oferta Complementar contribuiu para a formação 

integral dos alunos nas áreas da cidadania, cultural, científica e artística; 

 A abertura do Agrupamento aos projetos que a Câmara Municipal de Alcobaça desenvolve ou é 

parceira (“Patri…Kê?” e outros) e a visibilidade que o Agrupamento deu ao concelho de Alcobaça 

pelos resultados obtidos no Concurso de ideias empreendedoras, da OesteCIM. 
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 As ações concertadas para a prevenção/resolução de situações de indisciplina delineadas em 

Conselhos de Turma/Observatório da Indisciplina têm contribuído para diminuir o número de casos 

de indisciplina no Agrupamento; 

 O número de horas atribuído ao DT (DTA e apoio tutorial) tem permitido um contacto direto e mais 

eficiente na resolução/diminuição de problemas e orientação no percurso académico e profissional 

dos alunos; 

 A realização de assembleias de turma permitiram a análise e resolução de conflitos, proporcionaram 

momentos de reflexão sobre a vida escolar e as relações interpessoais contribuindo para melhorar a 

dinâmica das turmas; 

 A possibilidade dos diretores de turma sinalizarem alunos ao Observatório da Indisciplina foi 

importante como forma preventiva de acompanhamento; 

 A diferença de valores relativos à meta de diminuição das ocorrências relativas a comportamento de 

alunos é relevante (meta: - 5%; alcançado: -14 %; 2015/2016: 438 casos; 2017/2018: 377);                                                 

 A meta relativa ao nível de eficácia dos Planos de Ação aplicados pelo Observatório da indisciplina foi 

alcançada. O valor proposto era 50%, o valor alcançado é 67%; 

  As atividades realizadas na Iniciação à Programação no 1º Ciclo foram mais apelativas pelo facto de 

se terem utilizado Tablets, permitindo o desenvolvimento do pensamento computacional; 

 As atividades desenvolvidas pelas diferentes estruturas/clubes/projetos promoveram a prática da 

cidadania ativa e o desenvolvimento de diferentes competências; 

 As atividades desenvolvidas no âmbito dos vários Clubes e Projetos envolveram um grande número 

de alunos; 

 A articulação da Biblioteca Escolar com as diferentes estruturas foi fundamental na promoção da 

leitura; 

 Foi fundamental o envolvimento dos Encarregados de Educação do 1º ciclo e JI na organização e 

realização de diferentes atividades; 

 No Programa Eco escolas, foi considerado positivo a articulação / colaboração do Clube de Ciência; o 

interesse e empenho dos alunos do 2º ciclo; a parceria com a Biblioteca escolar, CMA, Clubes da 

Música e da Dança; a articulação com a Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos do 

Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Porto; o envolvimento da comunidade escolar 

nomeadamente pais e encarregados de educação na recolha seletiva de resíduos; a participação 

numa campanha solidária de angariação de fundos para tratamentos médicos através da recolha de 

rolhas e tampinhas; 

 No Programa EPS foi considerado positivo a efetiva articulação entre ciclos; a colaboração de 

professores de diferentes departamentos, dos assistentes operacionais e o envolvimento de toda a 
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comunidade educativa, nomeadamente os encarregados de educação; a continuação da 

implementação do Plano de Educação Sexual; a colaboração da Unidade de Cuidados na 

Comunidade, da nutricionista da Câmara de Alcobaça e da farmácia de Alfeizerão;  

 A determinação, dedicação e empenho dos alunos que participaram no Desporto Escolar contribuiu 

para a criação duma cultura desportiva de escola e refletiu-se nos resultados obtidos nas fases 

Regional e Nacional; 

 Aumentou o número de alunos integrados no Quadro de Mérito Desportivo (7 alunos); 

 Foram desenvolvidas várias atividades, transversais aos vários ciclos de ensino, relacionadas com a 

promoção e treino da leitura e da escrita: leitura domiciliária; concursos nacionais e projetos; 

parcerias com projetos do Agrupamento; conhecimento de autores, de obras literárias e de obras 

relacionadas com outras áreas do saber; 

 É de destacar o entusiasmo dos alunos e adesão dos docentes do 1º ciclo e Jardim de Infância às 

atividades propostas pelo projeto Ler e Aprender; 

 Os alunos do 1º ciclo manifestaram grande interesse pela requisição domiciliária; 

 A Biblioteca Escolar deu resposta a todas as solicitações de fundo documental a utilizar em contexto 

de sala de aula ou no desenvolvimento de projetos e outras iniciativas da Escola; 

 Na escola sede, verificou-se investimento na atualização da coleção da Biblioteca Escolar, com o 

orçamento da escola e com a verba proveniente do projeto aLer+; 

 Os alunos envolveram-se com empenho na dinamização das atividades nos Dias Abertos. 

 O número de alunos que integrou o quadro de excelência aumentou consideravelmente (2016 - 66; 

2017 – 89; 2018 - 93). 

 O Agrupamento manteve parceria com a Caixa de Crédito Agrícola para a atribuição de prémios aos 

melhores alunos do secundário. 

 

 

ASPETOS NEGATIVOS  

 

 A meta referente à concretização de 95% das atividades propostas no objetivo A.2. não foi atingida 

(o valor obtido é 93,6%). No entanto, foram realizadas 13 atividades não previstas; 

 A meta incluir em cada Plano Turma uma atividade para apresentação aos Encarregados de 

Educação não foi atingida. 

 A insuficiência temporária de recursos humanos na Biblioteca Escolar justificou a não realização de 

várias atividades;  

 As taxas globais de leitura mantiveram-se baixas na Biblioteca Escolar da escola sede. 

 Quanto à leitura domiciliária, verificou-se que os alunos da escola sede recorreram menos a este 



 

13/23 

 

Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

serviço. 

 A falta de competências nas TIC, nos alunos do 2º ciclo, dificulta o desenvolvimento de trabalhos e 

não consegue ser colmatada num período letivo; 

 Verificou-se dificuldade em desenvolver a metodologia de projeto por razões que se prendem com a 

presença de um único professor em sala de aula, gestão de tempo e dos currículos; 

 No programa Eco Escolas, foi considerada negativa a sobreposição de atividades no 3.º período, o 

não cumprimento da planificação de Oferta Complementar em algumas turmas, no âmbito da 

educação ambiental, o reduzido envolvimento dos alunos do 3º ciclo e do ensino secundário nas 

atividades do programa e o reduzido envolvimento de professores de outros departamentos. 

 A existência de um grupo de alunos recorrente com comportamentos de indisciplina sobre os quais 

as ações do Observatório de Indisciplina não têm surtido efeito. 

 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

• Reforçar nas estruturas intermédias a obrigatoriedade de incluir em todos os Planos Turma 

atividades de apresentação aos Encarregados de Educação.  

 Persistir na promoção dos hábitos de leitura nos alunos encontrando metodologias motivadoras. 

 Reforçar a monitorização da Oferta Complementar. 

 Implementar uma ação mais holística de forma a promover alterações comportamentais mais 

eficazes no grupo de alunos reincidentes em comportamentos de indisciplina (criação de turma 

específica). 

 

 

 
Objetivo estratégico B.1. Reforçar o papel do Agrupamento como polo de desenvolvimento da 
comunidade 
 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

15 0 15 0 3,73

% % % % = ou >3

0,00 100,00 0,00 93,33

ATIVIDADES

B1- REFORÇAR O PAPEL DO AGRUPAMENTO COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

DOMÍNIO
B- LIDERANÇA E GESTÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

 
 

Tabela B.1.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico B1. 
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Nº % Nº. % Nº. %

6 100,0 0 0,0 6 100,0

Otimizar a utilização dos recursos da Escola Sede, nomeadamente da biblioteca e auditório, na promoção de eventos 

culturais e/ou de interesse para a comunidade, promovendo, pelo menos, 9 sesões anuais

Divulgação da informação sobre as ações do agrupamento, em formato  digital, uma vez por período

Assegurar a realização de, pelo menos, uma atividade por ano com a comunidade, na área da cooperação e/ou 

solidariedade social

Assegurar a concretização de 95% das atividades propostas no PAA

Assegurar anualmente uma média global de consecução objetivos do PAA superior a 3

Implementar 90% das propostas de melhoria decorrentes da avaliação intermédia anual do PEA X

3,7

VALOR 

ATINGIDO
Não atingidas

X

X 12

100%

Metas

METAS

Atingidas

TotalObjetivo Estratégico B1. Reforçar o papel do agrupamento como polo de 

desenvolvimento da comunidade

 METAS PEA

Atingidas

9X

Não atingidas

X

X

1

100%  
 

Tabela B.1.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico B1. 

 

Com o objetivo de reforçar o papel do Agrupamento como polo de desenvolvimento da 

comunidade, mantiveram-se e alargaram-se parcerias/protocolos com entidades públicas e privadas. 

A Direção continuou a desenvolver ações no sentido de adaptar a oferta escolar à comunidade e 

promover cursos no contexto de formação ao longo da vida. 

Foram ainda realizadas, por algumas estruturas e entidades, atividades para promover a imagem 

do Agrupamento junto da comunidade. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico B.1. é 3,7 

(escala de 1 a 4); 

 A meta referente à concretização das atividades foi de 100%; 

 Manteve-se a diversidade de oferta formativa: duas turmas de PFOL (Português para Falantes de 

Outras Línguas), duas opções de língua estrangeira II no 3º ciclo (Francês e Espanhol), duas ofertas de 

escola no 7º ano (Educação Tecnológica e Educação Musical), Ensino Articulado da Música no 2º e 3º 

ciclo; 4 cursos no ensino secundário; 

 O início das aulas do PFOL às 17.30 horas facilitou a utilização de salas no horário do ensino regular; 

 O Agrupamento conseguiu facilmente estabelecer parcerias e envolver os parceiros para o 

desenvolvimento do seu Projeto Educativo/Plano Anual de Atividades; 

 Foi fundamental a colaboração e disponibilidade da Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro 

de Saúde de Alcobaça na dinamização das várias atividades; 
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 Toda a execução do projeto de parceria com o CEERIA (Centro de Educação Especial, Reabilitação e 

Integração de Alcobaça), no âmbito do CRI (Centro de Recursos para a Inclusão), foi também do 

agrado dos encarregados de educação; 

 As atividades divulgadas mensalmente no placar foram também enviadas para os Encarregados de 

Educação, por correio eletrónico; 

 Foi essencial a criação de uma nova página do Agrupamento e a manutenção do jornal periódico, em 

papel, pelo Clube dos Jovens repórteres; 

 Foi grande diversidade de notícias publicadas em vários jornais da região; 

 A concretização do Plano Anual de Atividades de Cooperação Concelhia da RBCA traduziu-se numa 

mais-valia para a ligação à comunidade e para a visibilidade dada ao papel das Bibliotecas na 

promoção da leitura, contando com a participação ativa do Agrupamento no processo;  

  Foi efetiva a articulação com as diferentes entidades envolvidas na resolução de casos na 

operacionalização das Comissões Sociais de Freguesia, nas quais o Agrupamento tem assento. 

 
 

 
ASPETOS NEGATIVOS 

 Os resultados das candidaturas ao POCH foram publicados tardiamente; 

 O facto da página web do Agrupamento ter estado offline inviabilizou a divulgação de atividades, por 

esse meio, numa parte significativa do ano letivo; 

 Não foram realizadas atividades da Rede Social do Concelho, no âmbito do núcleo executivo e do 

CLAS, por motivos externos ao Agrupamento; 

 O NIASM (Núcleo de Intervenção na Área da Saúde Mental), devido à reestruturação dos serviços de 

Saúde Mental do Hospital, não ofereceu respostas às necessidades do Agrupamento.  

 Devido à sobreposição de atividades realizadas e à insuficiência de recursos humanos, na Biblioteca 

Escolar, foi impossível cumprir algumas atividades previstas no Plano Anual de Atividades de 

Cooperação Concelhia – RBCA (Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça). 

 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 Otimizar o planeamento de atividades criando um calendário afixado no placar da sala de 

professores. 

 Criar oferta formativa, para adultos, de língua estrangeira – inglês em horário pós laboral. 

 
 



 

16/23 

 

Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

Objetivo estratégico B.2. Promover a participação ativa de alunos e encarregados de 

educação na vida da escola e na definição dos percursos individuais 
 
 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

17 0 15 2 3,67

% % % % = ou >3

0,00 88,24 11,76 93,33

ATIVIDADES

B2- PROMOVER A PARTICIPAÇÃO ATIVA DE ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA E NA DEFINIÇÃO DOS PERCURSOS INDIVIDUAIS

DOMÍNIO
B- LIDERANÇA E GESTÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

 
 
 

Tabela B.2.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico B2. 

 

 

 
*93% na escola sede e 99% no 1º ciclo. 

 

Tabela B.2.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico B2. 

 
Para promover a participação ativa de alunos e encarregados de educação, foram desenvolvidas 

ações (atendimento, sessões temáticas para encarregados de educação, atividades de orientação 

vocacional, promoção parental) visando um maior envolvimento de pais/encarregados de educação e 

alunos na vida escolar. 

 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico B.2. é 3,7 

(escala de 1 a 4); 

 A intervenção do SPO, OI e GM contribuíram para a resolução de problemas de risco de abandono; 
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 As sessões realizadas pelo SPO, nas turmas do ensino secundário, permitiram o diálogo e a reflexão 

sobre percursos escolares e académicos e formação profissional;  

 Salienta-se a articulação entre os diretores de turma e o SPO ao nível da orientação vocacional; 

 Foi positiva a cooperação e interesse dos alunos no processo de orientação escolar e profissional; dos 

inquéritos aplicados pela psicóloga conclui-se que os alunos consultados (9º ano) consideraram muito 

importantes as informações prestadas, a entrevista realizada e o atendimento do SPO;  

 O elevado número de encarregados de educação presentes no arraial de final de ano, na escola sede; 

 A taxa de participação dos pais nas ações de capacitação parental por turma foi elevada;  

 Foi muito importante a articulação com os DT/PTT, a CPCJ e outras entidades nos casos de alunos com 

processos de promoção e proteção;  

 Os Conselhos de alunos e de delegados participaram positivamente na definição do OPE (Orçamento 

Participativo das Escolas), nos balanços das atividades desenvolvidas e na criação de oportunidades de 

melhoria;  

 A Sessão com Pais/Encarregados de Educação no âmbito do Desporto Escolar ultrapassou as 

expectativas no âmbito presencial e participativo;  

 A meta relativa aos contactos dos Encarregados de Educação com a escola foi atingida, pois 93% dos 

encarregados de educação da escola sede e 99% do 1º ciclo contactaram com o respetivo diretor de 

turma/professor titula de turma; estes continuaram empenhados e disponíveis para o atendimento 

aos EE, fora do horário de atendimento, com objetivo de estreitar contactos entre as partes envolvidas 

no processo educativo dos alunos. O índice de satisfação com o diretor de turma / professor titular de 

turma é respetivamente 97% e 98%. 

 Quanto à participação dos encarregados de educação nas estruturas em que têm representação, a 

meta foi alcançada (91%). 

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 

 A meta referente à concretização de 95% das atividades propostas no objetivo B.2 não foi atingida (o 

valor obtido é 88%). Este valor corresponde a duas atividades não realizadas; 

 Houve dificuldades de articulação e/ou fraco envolvimento de alguns Encarregados de Educação no 

percurso escolar dos seus educandos, bem como no que respeita ao processo de orientação escolar e 

vocacional; 

 Quando a comunicação com os encarregados de educação da escola sede é feita através de 

comunicação escrita entregue aos educandos, a informação nem sempre chega ao destino, 

comprometendo a realização de algumas atividades; 
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 Quanto à participação dos alunos nas estruturas em que têm representação, a meta não foi alcançada 

(2016/2017 – 79%, 2017/2018 – 69%). 

 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 Implementar/privilegiar a comunicação de informação via sms/email com os encarregados de 

educação.Página 18 de 23 

 

 
Objetivo estratégico B.3. Promover a formação contínua do pessoal docente e não 

docente 
 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

1 0 1 0 4,00

% % % % = ou >3

0,00 100,00 0,00 100,00

ATIVIDADES

B- LIDERANÇA E GESTÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
B3- PROMOVER A FORMAÇÃO CONTÍNUA DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE

DOMÍNIO

 
 

Tabela B.3.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico B3. 

 

 
 

Tabela B.3.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico B3. 

 
 

 Para promover a formação contínua, foi elaborado o Plano de Formação do Agrupamento. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 A meta referente à concretização de 95% das atividades propostas no objetivo B.3. foi atingida (o valor 

obtido é 100%).  
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 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico B.3. é 4 

(escala de 1 a 4). 

 A taxa de concretização do Plano de Formação do Agrupamento foi de 88,9%. 

 Houve boa articulação com o CFAE tendo em vista a acreditação da ação "CAF/EFQM – Estratégias de 

Melhoria para a Excelência Organizacional". 

 Aumentou significativamente o número de ações de formação gratuitas, facultadas pelo CFAE. 

 

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 

 A taxa de participação de docentes em ações de formação ficou aquém das metas, apesar de ter 

aumentado (63,2%) em relação ao último ano (2016/2017: 42,7%). 

 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 Promover a partilha de recursos online provenientes de ações de formação realizadas pelos 

colaboradores. 

 

 

 

Objetivo estratégico B.4. Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à 

autoavaliação/melhoria do desempenho do Agrupamento 
 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

7 0 7 0 3,86

% % % % = ou >3

0,00 100,00 0,00 100,00

ATIVIDADES

B4- DESENVOLVER POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA CONDUCENTES À AUTOAVALIAÇÃO/MELHORIA DO DESEMPENHO DO AGRUPAMENTO

DOMÍNIO
B- LIDERANÇA E GESTÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

 
 

Tabela B.4.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico B4. 
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Nº % Nº. % Nº. %

3 60,0 2 40,0 5 100,0

Assegurar, anualmente, o aumento dos índices globais de satisfação, nos diferentes universos, tendo como referência o 

ano 2015/2016

Assegurar, anualmente, o aumento dos índices globais de satisfação, relativos à comunicação interna, tendo como 

referência o ano 2015/2016

Assegurar, anualmente, o aumento dos índices globais de satisfação, relativos às lideranças intermédias, tendo como 

referência o ano 2015/2016

Assegurar a concretização de 95% das atividades do PAA

Assegurar anualmente uma média global de consecução objetivos do PAA superior a 3

Implementar 90% das propostas de melhoria decorrentes da avaliação intermédia anual do PEA

X

VALOR 

ATINGIDO
Não atingidas

X

a)

X

X

100%

100%

Total

X

Metas

METAS

Atingidas

3,9

Atingidas Não atingidasObjetivo Estratégico B4. Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à 

autoavaliação/melhoria do desempenho do Agrupamento

 METAS PEA

 
a) Em relação aos índices de satisfação com as lideranças intermédias, apenas é possível apresentar os valores alcançados este 
ano, uma vez que, por lapso, a questão não constava dos inquéritos no ano letivo 2017/2018. O grau de satisfação do pessoal 
docente é 92% e do pessoal não docente é 75%. 
Nota: Dado que os inquéritos de satisfação foram alterados no ano 2016/2017, os resultados obtidos são unicamente 
comparados com o ano anterior, não sendo possível ter o ano 2015/2016 como referência. 
 

Tabela B.4.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico B4. 

 

 

 
 Para promover a melhoria contínua, a equipa de autoavaliação foi alargada e implementou-se o 

modelo CAF Educação, com a incumbência de acompanhar o desempenho do Agrupamento ao longo do 

ano letivo.  

Foram ainda desenvolvidas ações no âmbito da articulação entre as estruturas intermédias e a 

Diretora e no âmbito da melhoria da comunicação interna.  

Procurou-se ainda promover o sentimento de pertença com a realização de eventos como o Dia 

do Agrupamento incluído nos Dias Abertos. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico é de 3,9 

(escala de 1 a 4); 

 A meta referente à concretização de 95% das atividades propostas no objetivo B.4. foi atingida (o valor 

obtido é 100%); 

 Foi notório o empenho da equipa CAF na elaboração e implementação do Plano de Melhoria do 

Agrupamento; 

 O Agrupamento obteve a distinção de “Effective CAF User”; 

 A discussão prévia de alguns assuntos/documentos com as lideranças intermédias otimizou as 

reuniões de Conselho Pedagógico; 
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 O e-mail institucional constitui, atualmente, o meio privilegiado para a comunicação com/entre os 

colaboradores do Agrupamento; 

 Foi elevado número e diversidade de iniciativas/notícias divulgadas no placard ao longo do ano; 

 Toda a comunidade escolar se envolveu fortemente no Dia do Agrupamento; 

 Foi grande a diversidade de atividades/eventos dinamizados/apresentados à comunidade; 

 O índice de satisfação global relativamente à escola subiu no caso alunos do 1º Ciclo (2016/2017: 94%; 

2017/2018: 96%). Mantiveram o mesmo nível de satisfação global os Encarregados de educação da 

escola-sede (2016/2017: 97%; 2017/2018: 97%).  

 O índice de satisfação relativamente à comunicação interna subiu no caso do Pessoal docente 

(2016/2017: 70%; 2017/2018: 86%). Mantiveram o mesmo nível de satisfação os Alunos da escola-

sede (2016/2017: 85%; 2017/2018: 85%).  

 

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 Os índices de satisfação global relativamente à escola baixaram nos seguintes grupos de inquiridos: 

Pessoal docente: (2016/2017: 94%; 2017/2018: 88%); Pessoal não docente (2016/2017: 100%; 

2017/2018: 83%); Encarregados de Educação do 1º Ciclo (2016/2017:98%; 2017/2018: 91%); alunos da 

escola-sede (2016/2017: 91%; 2017/2018: 85%).  

 Os índices de satisfação relativamente à comunicação interna baixaram nos seguintes grupos de 

inquiridos: Pessoal não docente (2016/2017: 89%; 2017/2018: 42%); Alunos do 1º Ciclo (2016/2017: 

96%; 2017/2018: 90%); Encarregados de educação do 1º ciclo: (2016/2017: 91%; 2017/2018: 89%); 

Encarregados de educação da escola-sede (2016/2017:94%; 2017/2018: 93%).  

 Continua reduzida a taxa de participação do pessoal não docente na resposta aos inquéritos online 

(35,8%). 

  

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

 Persistir na mobilização do pessoal não docente para o preenchimento dos inquéritos de satisfação. 

 Realizar sessões de sensibilização para pessoal docente e não docente visualizar os emails 

institucionais no telemóvel.  
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

Objetivo estratégico B.5. Pugnar por espaços escolares seguros e de qualidade 
 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

4 0 4 0 3,33

% % % % = ou >3

0,00 100,00 0,00 66,67

ATIVIDADES

DOMÍNIO
B- LIDERANÇA E GESTÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
B5- PUGNAR POR ESPAÇOS ESCOLARES SEGUROS E DE QUALIDADE

 
 

Tabela B.5.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico B5. 

 

 

 
 

Tabela B.5.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico B5. 

  

Para promover a segurança e a qualidade dos espaços escolares, efetuaram-se algumas obras e 

melhorias nas escolas do 1º Ciclo. Os planos de emergência foram atualizados e divulgados e manteve-se 

a articulação com a Escola Segura. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico B.5. é 3,3 

(escala de 1 a 4); 

 A meta referente à concretização de 95% das atividades propostas no objetivo B.5. foi atingida (o valor 

obtido é 100%); 

 A boa relação institucional com o núcleo da Escola Segura e com o destacamento territorial da GNR de 

São Martinho do Porto permitiu a realização de várias ações formativas, dinamizadas para alunos e 

encarregados de educação; 

 A construção do centro escolar da Cela está em pleno desenvolvimento; 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 Concretização da entrega da 2ª tranche de tablets (num total de 34) pelas Juntas de Freguesia de 

Alfeizerão e Cela o que permitiu a implementação de novas metodologias e projetos (Introdução à 

Programação) nas escolas do 1º ciclo; 

 Foram operacionalizados os diversos planos de emergência no JI e 1º ciclo. 

 

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 Ainda não foi iniciada a construção do centro escolar de Alfeizerão; 

 Não se realizaram os exercícios de simulação relativos ao plano de emergência na escola sede. 

 

 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

 Proceder à delegação de competências do cargo do responsável pela segurança. 
 

 

 

 

 

 
 

 


