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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

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

84 10 74 10 3,71

% % % % = ou >3

10,64 88,10 11,90 97,62

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. 
 

 

 Tabela A.1.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico A1. 
 
a) Os recursos foram efetivamente afetos aos apoios educativos e à BE, mas o absentismo de alguns docentes impediu a sua 
rentabilização máxima. 
b) A meta foi atingida em Matemática A, mas não foi atingida em Português, Físico-química e Biologia e Geologia.  

 

Para a promoção do sucesso educativo, mantiveram-se projetos abrangentes que apoiaram a 

atividade letiva (Ler e Aprender, Há Ler e e-Ler, Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, 

Centro de Apoio à Aprendizagem…) e realizadas atividades de enriquecimento curricular (visitas de 

estudo, concursos, palestras…). Procurou-se também o incremento da utilização das ferramentas 

informáticas nos diferentes ciclos, não esquecendo aspetos como o da segurança na Net.  
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 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 

necessidade de medidas de apoio, destacando-se aqui a ação do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), 

da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Inclusão 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 a maior parte das propostas de melhoria sugeridas na avaliação do Plano 

Anual de Atividades/Projeto Educativo do Agrupamento (PAA/PEA) de 2017/2018. 

 

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); 

 Atribuição do tempo de articulação curricular às turmas abrangidas pela AFC. Este tempo é 

facilitador da articulação entre o conselho de turma.       

 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;  

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

 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 para a consecução das metas propostas 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;… 

 Dos alunos acompanhados pelo Gabinete de Mediação, 90,3% obtiveram sucesso (28 em 31 alunos); 

 Dos alunos acompanhados pela Tutoria Específica, 85% obtiveram sucesso (23 em 27 alunos) 

 A coadjuvação, nos 5º e 7º anos, permitiu uma maior e melhor exploração de tarefas práticas e um 

trabalho de apoio mais centrado na aprendizagem de cada aluno. Em alguns casos, na ausência 
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imprevista do professor titular, o professor coadjuvante assegurou a aula, o que contribuiu para 

minimizar o impacto dessas faltas.        

 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;  

 Articulação entre os intervenientes (EMAI, SPO, técnicos do CRI, docentes da educação especial, 

conselho de turma e outros) continua a ser muito importante na elaboração, operacionalização e 

acompanhamento dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem. 

 No âmbito do SPO, foi considerado positivo o trabalho global desenvolvido pela EMAI na aplicação 

do dec-lei 54/2018, destacando-se: o conhecimento prévio pela psicóloga e coordenadora da ed. 

especial de todos os processos dos alunos anteriormente abrangidos pelo decreto-lei nº 3/2008, que 

constituiu um facilitador para a tomada de decisão da equipa na transição dos alunos para o novo 

decreto; a definição e construção de documentos normalizados para os vários procedimentos; a 

capacitação dos professores para a apropriação e aplicação do decreto e a articulação com os vários 

intervenientes. 

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

diferentes intervenientes; 

 Constituiu uma mais-valia no desenvolvimento dos alunos as Atividades de Enriquecimento 

Curricular no 1º ciclo, pelo caráter lúdico das atividades, e a coadjuvação no Jardim de Infância, ao 

nível da Educação Musical e Educação Físico-Motora; 

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

o enriquecimento cultural, curricular e relacional; Participação no Concurso “Empreendedorismo na 

Escola” com a obtenção do 1º prémio nas categorias 3º Ciclo e Secundário, seguida da participação 

da equipa do 3º Ciclo no concurso inter-regional, representando a Região Oeste. 

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

quer em parceria: Aprender com a Biblioteca Escolar / Rede de Bibliotecas Escolares (BE/RBE); Há Ler 

e e-Ler; Centro de Apoio às Aprendizagens;  

 Na escola sede, houve adesão ao projeto da RBE "Aprender com a Biblioteca", em todos os ciclos de 

ensino, com balanço globalmente positivo: 55,5% das turmas; 

 No projeto Há Ler e e-Ler, desenvolvido na escola sede, a maior parte das turmas utilizaram os iPads 

em sala de aula; 

 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 

exceção dos cursos cientifico-humanísticos do ensino secundário. 
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* Avaliação Interna (antes dos resultados dos exames) 
 

 Relativamente aos alunos que usufruíram de Medidas de Apoio (Universais, Adicionais ou Seletivas), 

a taxa de sucesso foi 91,7% (em 205 alunos abrangidos por estas medidas, transitaram 188). 

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

(2015/2016: 92,9%; 2018/2019: 95,3%); 

 No âmbito do PNPSE foi alcançada a meta global de sucesso no ensino básico – 96,9%, sendo a meta 

proposta de 95%. Foram ainda alcançadas as seguintes metas: 

Matemática 5º ano - aumentar 10% (5º ano - 2015/2016: 71%; 2018/2019: 85%); 

Português 5º ano - aumentar 10% (2015/2016: 76%; 2018/2019: 95%); 

Diminuição global do número de registos de ocorrências, em 10% (2015/2016: 485; 

2018/2019;282). 

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

60,8%; 2018/2019: 68,2%). 

 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 Matemática A (2015/2016: -3,4; 

2018/2019: +0,9). 

 A grande maioria dos Planos de Turma incluíram atividades de diferentes planos de ação transversais 

existentes no Agrupamento; 

 

ASPETOS NEGATIVOS 
 

 

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

(o valor obtido é 88%). No entanto, foram realizadas 10 atividades não previstas.  

Ano Taxa de sucesso Ano Taxa de sucesso 

1º 100% 8º 99% 

2º 90% 9º 97%* 

3º 100% 10º 85%* 

4º 100% 11º 86%* 

5º 99% 12º 86%* 

6º 99% 2ºP   100% 

7º 92% 3ºP   100% 
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 Dificuldade de alguns docentes na adequação dos instrumentos de avaliação relativamente aos 

alunos de medidas seletivas e adicionais. 

 Os recursos humanos foram insuficientes para o número elevado de alunos com necessidades de 

apoio educativo; 

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

alheios ao Agrupamento; 

 A periodicidade das reuniões de articulação disciplinar (quinzenais), algumas das quais 

transformadas em reuniões de departamento, comprometeu a eficácia das mesmas; 

 A flexibilidade curricular provocou alterações significativas a nível da dinâmica de escola, o que 

provocou, por vezes, dificuldades na gestão das planificações curriculares e de todos os projetos 

agregados à sala de aula.  

 No âmbito da EMAI, há a destacar o atraso no cumprimento de prazos na entrega/devolução dos 

RTP à equipa pelos PTT/DT/PEE; a percentagem reduzida de procura de DT/PTT à EMAI, para 

esclarecimentos / reflexões de casos específicos de alunos e a dificuldade em muitos pais/EE serem 

participantes ativos nos processos de reabilitação cognitiva/comportamental/afetiva dos seus 

educandos.   

 No âmbito do PNPSE não foram alcançadas as seguintes metas: 

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

2018/2019: 52%) 

Matemática 7º - aumentar 10% (2015/2016: 69 %; 2018/2019: 74%) 

Português 7º - manter (2015/2016: 95%; 2018/2019: 88%) 

 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 Português (2015/2016: -1,7; 

2018/2019: -1,1), Física e Química A (2015/2016: -1,7; 2018/2019: -5,4) e Biologia e Geologia 

(2015/2016: -1,8; 2018/2019: -3,9). (Nas disciplinas de História A, Geografia A e MACS, não é 

possível verificar o desvio, por falta de dados de anos anteriores). 

 

FINAL DO PEA 

 O grau médio de consecução de objetivos realizados nos quatro anos de implementação do 

Projeto Educativo é:  

 

 

 

 

2015/2016 3,6 

2016/2017 3,7 

2017/2018 3,7 

2018/2019 3,7 
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 No âmbito do PNPSE, as metas apresentaram as seguintes flutuações: 
 

NOTA * - A introdução da medida Roda Vida foi suprimida em 2018/2019.  

 

 As taxas de sucesso, por ano de escolaridade, apresentaram as seguintes flutuações: 

(*) sem resultados da 2ª fase dos exames 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Português 2º ano 
(aumentar as menções Bom 
e Muito Bom em 10%) 

53% 51% 64% 52% 

Matemática 5º ano 
(aumentar 10%) 

71% 87% 85% 85% 

Português 5º ano 
(aumentar 10%) 

76% 86% 97% 95% 

Português 6º ano 
(aumentar 5%) 

81% 86% 91% 88%* 

Matemática 6ºano 
(aumentar 5%) 

82% 86% 91% 95%* 

Inglês 6º ano 
(aumentar 5%) 

79% 77% 89% 84%* 

História e Geografia de 
Portugal 6º 
(aumentar 5%) 

84% 86% 91% 96%* 

Matemática 7º 
(aumentar 10%) 

69% 91% 70% 74% 

Português 7º 
(manter) 

95% 85% 84% 88% 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1º ano 100% 100% 100% 100% 

2º ano 92,1% 94,3% 86,3% 89,5% 

3º ano 96,8% 100% 100% 100% 

4º ano 95,2% 100% 98,6% 100% 

5º ano 91,3% 98,8% 98,5% 98,8% 

6º ano 90,6% 94,1% 97,8% 98,6% 

7º ano 96,3% 100% 87,2% 92% 

8º ano 93,2% 97,4% 97,1% 98,6% 

9º ano 95,2% 97,4% 95,5% 97,1% 

10º ano 85,7% 95,7% 100% 85,7% 

11º ano 93,5% 93% (*) 92,3% (*) 85,7% (*) 

12º ano 94,7% 90% (*) 100% (*) 85,7% (*) 

1ºP -------- 95,2% 95,5% ------ 

2º P 100% ----------- 85% 99,8% 

3ºP 100% 71,4% ---------- 98,4% 
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 As taxas de qualidade de sucesso apresentaram as seguintes flutuações: 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Qualidade de sucesso – 
1º ciclo 

92,9% 92,1% 93,9% 95,3% 

Qualidade de sucesso – 
escola sede 

70,8% (*) 62,9% (*) 71,9% (*) 68,2% (*) 

(*) Sem os resultados da 2ª fase dos exames 

 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA  

 Continuar a reforçar a formação na área da diferenciação pedagógica (metodologias 

diferenciadas) na sala de aula. Aclarar o conceito de diferenciação pedagógica. 

 Continuar a promover a participação dos alunos do ensino secundário em projetos, através da 

dimensão curricular. 

 Melhorar o processo de monitorização do Centro de Apoio às Aprendizagens no âmbito da 

EMAI. 

 Na identificação de processos de alunos sujeitos a medidas de suporte à aprendizagem, a EMAI 

fará uma intervenção específica e articulará com os Departamentos. 

 Criação de um email institucional para a EMAI. 

 Manter a coadjuvação a Português e a Matemática, preferencialmente nos 5.º e 7.º anos. 

 Constituição de um grupo de trabalho apara reformular o Plano de Turma.  

 Realização de sessões formativas sobre metodologia do trabalho de projeto e definição de 

critérios de avaliação.  

 
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

105 11 98 7 3,74

% % % % = ou >3

9,48 93,33 6,67 100,00

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. 
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Tabela A.2.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico A2. 

 
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 Social da Freguesia de Famalicão, Casa do Povo de Alfeizerão, 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). 

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.  
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ASPETOS POSITIVOS 

 

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

3,7 (escala de 1 a 4); 

 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 permitiu a análise e resolução de conflitos, proporcionou 

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

dinâmica das turmas; 

 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; 2018/2019: 337);                                                 

 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 61%; 

 As atividades realizadas na Iniciação à Programação no 1º Ciclo possibilitaram a compreensão de que 

o pensamento computacional é muito mais do que trabalhar com um computador e possibilitaram a 

aprendizagem através da desconstrução de problemas; 

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

leitura;  

 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; 

 Houve adesão por parte dos alunos a concursos nacionais, com o seu apuramento para fases 

posteriores, destacando-se a sua boa prestação em contextos externos; 

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

rolhas e tampinhas; a contribuição para o embelezamento da escola; a poupança de recursos e 

redução da quantidade de água e energia gastas através do registo diário das respetivas contagens; 

 No Programa EPS foi considerado positivo: a colaboração dos docentes envolvidos nas atividades, 

dos assistentes operacionais e o envolvimento de toda a comunidade educativa, nomeadamente os 

encarregados de educação; a continuação da implementação do Plano de Educação Sexual; a 

colaboração da Unidade de Cuidados na Comunidade e outros colaboradores externos. 

 Na ação do SPO foi considerado positivo: o reforço na formação de professores e técnicos 

relativamente à capacitação no desenvolvimento de competências sócio emocionais; a avaliação 

muito positiva dos pais e alunos e a adesão dos alunos às sessões Origami e de professores e alunos 

à Aventura na Cidade e a sua implementação no 1º ciclo; a diminuição do nº de novos casos no OI e a 

fácil aceitação dos alunos à sua intervenção; 

 A consolidação do Quadro de Mérito Desportivo e os bons resultados obtidos na modalidade de 

canoagem (2º e 4º lugar femininos a nível nacional);  

 Os ótimos resultados alcançados em diferentes projetos, com um forte empenho de alunos e 

professores;  

 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 incluindo o 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; 

 Os alunos envolveram-se com empenho, orgulho e dedicação na dinamização das atividades nos Dias 

Abertos; 

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

melhores alunos do secundário. 

 O contributo dos técnicos (Terapeuta da Fala e Técnica Superior de Educação Especial) atribuídos 

pela Câmara Municipal de Alcobaça no apoio especializado a alunos e na formação de professores. 

 

ASPETOS NEGATIVOS  

 

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

(o valor obtido é 93,3%). No entanto, foram realizadas 7 atividades não previstas; 

 A meta relativa às apresentações de trabalhos aos EE não foi atingida, pois 5 turmas não realizaram 

nenhuma apresentação (7ºC, 9ºB, 12ºA, 2.º P e 3.ºP);  

 A insuficiência efetiva de recursos humanos na Biblioteca Escolar impediu a realização de algumas 

atividades;  
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Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 Continua uma tendência para a descida dos índices de leitura na escola sede, tendo como base a 

estatística de utilização da coleção e do espaço da Biblioteca; 

 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. 

 Diminuiu o número de pais nas sessões do Projeto Origami na EB1 de SMP; 

 Verificou-se a falta de elementos na equipa efetiva na EPS na escola sede, o que foi atenuado pela 

colaboração do grupo de Ciências Naturais;  

 Em relação aos Dias Abertos verificou-se a sobreposição a nível de escalonamento dos 

alunos dinamizadores de atividades/ateliês. 

 

 

FINAL DO PEA 

 O grau médio de consecução de objetivos realizados nos quatro anos de implementação do Projeto 

Educativo é:  

 

 

 

 

 

 O número de ocorrências relativas a comportamento de alunos apresenta as seguintes flutuações 

(Meta: Diminuir em 5% os casos relacionados com comportamento de alunos, tendo como 

referência o ano 2015/2016) 

 

 

 

 

 

 

  O grau de eficácia dos Planos de Ação aplicados pelo Observatório da indisciplina apresenta as 

seguintes flutuações (valor proposto – 50%): 

 

 

 

 
                               
                       (*) Não existia esta meta neste ano letivo 

2015/2016 3,7 

2016/2017 3,6 

2017/2018 3,6 

2018/2019 3,7 

 Nº de casos Diminuição 

2015/2016 438 ------- 

2016/2017 341 -22% 

2017/2018 377 -14% 

2018/2019 337 -23% 

2015/2016 (*) 

2016/2017 70% 

2017/2018 67% 

2018/2019 61% 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

 

 A percentagem de alunos que integrou o quadro de excelência apresenta as seguintes flutuações: 
 

 
 
 
 
 

   (*) Não existia esta meta neste ano letivo 

 
 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA  
   

 Continuar a persistir na promoção dos hábitos de leitura nos alunos da escola sede encontrando 

metodologias motivadoras. Concretização da Candidatura ao projeto “10 minutos a ler” no 

âmbito do PNL. 

 Continuar a reforçar a monitorização da Oferta Complementar.  

 Implementar o Projeto Origami no Centro Escolar da Cela. 

 

 
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 3,64

% % % % = ou >3

0,00 100,00 0,00 92,86

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. 

 

 

2015/2016 (*) 

2016/2017 14% 

2017/2018 17% 

2018/2019 11% 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

Nº % Nº. % Nº. %

5 83,3 1 16,7 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

3,6

VALOR 

ATINGIDO

X

Não atingidas

X

X 12

9X

Não atingidas

Metas

METAS

Atingidas

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

desenvolvimento da comunidade

 METAS PEA

Atingidas

X

X 100%

3

75%  
 

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 3,6 

(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), Implementação 

de CEA (Complemento à Educação Artística) e de OC (Oferta Complementar) no 5º e 7º ano, Ensino 

Articulado da Música no 2º e 3º ciclo; 4 cursos no ensino secundário; 

 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; 

 No âmbito do SPO destacam-se: os resultados alcançados pela maioria dos alunos; a incrementação de 

abordagens a grupos de alunos e ao contexto sala de aula e ainda a satisfação dos técnicos do CRI 

relativamente ao Agrupamento. 
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Escola sede:  
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 As atividades divulgadas mensalmente no placar foram também enviadas para os Encarregados de 

Educação, por correio eletrónico; 

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

 Quanto à Participação na Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça, considera-se que a 

concretização do Plano Anual de Atividades de Cooperação Concelhia se traduziu 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.  

 A renovação do contrato de autonomia, o que permitiu a manutenção do Gabinete de Mediação (GM).

   

            

ASPETOS NEGATIVOS 

 A não abertura de curso profissional no 1º ano, por falta de alunos inscritos. 

 A dificuldade em obter notícias para a página do agrupamento, por parte dos dinamizadores das 

atividades. 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL DO PEA 

 O grau médio de consecução de objetivos realizados nos quatro anos de implementação do Projeto 

Educativo é:  

 

 

 

 

 A grande dinâmica do agrupamento no estabelecimento de parcerias e no envolvimento dos 

parceiros para o desenvolvimento do Projeto Educativo, cujo número é: 

 

 

 

2015/2016 3,8 

2016/2017 3,9 

2017/2018 3,7 

2018/2019 3,6 

2015/2016 33 

2016/2017 32 

2017/2018 33 

2018/2019 34 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

 O número de atividades de cooperação e / ou solidariedade, ao longo dos quatro anos, foi: 

 

 

 

(*) Dado corrigido, em relação ao registado no ano anterior 

 

 

 O número de sessões dirigidas à comunidade, ao longo dos quatro anos, foi: 

 

 

 

 

 A mais-valia do contrato de autonomia permitiu a manutenção do Gabinete de Mediação (GM); 

 Ao longo dos quatro anos, foram implementadas a maioria das propostas de melhoria. 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 Criação de uma área reservada na página da escola para os cursos profissionais. 

 Maior divulgação da oferta formativa existente na escola; 

 Reforçar a divulgação pública das atividades/eventos como forma de promover a imagem 

do A grupamento. 

 
 

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 17 0 3,88

% % % % = ou >3

0,00 100,00 0,00 94,12

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. 

2015/2016 7 

2016/2017 14 

2017/2018 11(*) 

2018/2019 12 

2015/2016 24 

2016/2017 19 

2017/2018 12 

2018/2019 12 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 
 

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 3,9 

(escala de 1 a 4); 

 No âmbito do SPO, destacam-se: a aquisição de novos testes para a Orientação Escolar e Vocacional 

(OEV); a cooperação e interesse dos alunos no processo de orientação escolar e profissional; a taxa de 

participação dos pais nas ações de capacitação parental por turma e a articulação com os DT/PTT, as 

CPCJ e outras entidades nos casos de alunos acompanhados em processos de promoção e proteção; 

 A meta relativa aos contactos dos Encarregados de Educação com a escola foi atingida, pois 90% dos 

encarregados de educação da escola sede e 100% do 1º ciclo contactaram com o respetivo diretor de 

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

aos EE, fora do horário estabelecido, 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 99% e 98,9%. 

 No âmbito do Conselho de Diretores de Turma, realça-se o acolhimento de todos os novos alunos 

integrando-os na escola; a intervenção do SPO, Observatório da Indisciplina (OI) e Gabinete de 

Mediação (GM) contribuíram para a resolução de problemas de risco de abandono; as sessões 

realizadas pelo SPO, nas turmas do 9º ano e do ensino secundário, em articulação com os diretores de 
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Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

turma, permitiram o diálogo e a reflexão sobre percursos escolares e académicos e orientação 

vocacional /formação profissional. 

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

meta foi alcançada (80 %). 

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

obtido é 100%).  

 A participação dos alunos nas estruturas em que têm representação (CT) foi de 81% (2017/2018: 69%; 

2016/2017:79%). A taxa de presença de delegados presentes nas assembleias de delegados é de 81%. 

 Nas escolas do 1º ciclo e JI, houve elevada participação de encarregados de educação, no âmbito da 

promoção da leitura.  

 Colaboração do pessoal não docente nas diversas atividades desenvolvidas no Agrupamento.  

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 

 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; 

 As dificuldades inerentes às vulnerabilidades dos contextos familiares. 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL DO PEA 

 O grau médio de consecução de objetivos realizados nos quatro anos de implementação do Projeto 

Educativo é:  

 

 

 A meta relativa ao abandono foi sempre atingida. 

 A orientação vocacional abrangeu sempre todos os alunos do 9.º ano de escolaridade.  

 Foi sempre ultrapassada a meta relativa à realização das sessões de promoção parental (a meta era 6).   

  A participação dos alunos nas estruturas em que têm representação (CT), ao longo dos quatro anos foi:  

2015/2016 3,8 

2016/2017 3,9 

2017/2018 3,7 

2018/2019 3,9 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

 

 

A meta relativa à participação dos encarregados de educação nas estruturas em que têm representação 

 

 

 

Quanto aos contactos dos EE com a escola, a meta foi ultrapassada (90% na Escola-sede e 100% no 1º 

ciclo). 

 

 

 

(*) Os indicadores eram apurados de outra forma, não sendo possível a sua comparação. 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 Realização de mais atividades abertas aos encarregados de educação  

 Criação de uma comissão de organização de eventos constituída por professores, encarregados 

de educação, pessoal não docente e alunos. 

 

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

2 0 1 1 3,00

% % % % = ou >3

0,00 50,00 50,00 100,00

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 

2015/2016 76% 

2016/2017 79% 

2017/2018 69% 

2018/2019 81% 

2015/2016 82% 

2016/2017 88% 

2017/2018 91% 

2018/2019 80% 

 Escola Sede Escolas 1º ciclo 

2015/2016 (*) (*) 

2016/2017 96% 99% 

2017/2018 93% 99% 

2018/2019 90% 100% 
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Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

Nº % Nº. % Nº. %

3 50,0 3 50,0 6 100,0

Assegurar uma taxa de concretização de 50% do Plano de Formação do pessoal docente e não docente

Conseguir, anualmente, uma participação de 75% de docentes em ações de formação

Conseguir, anualmente, uma participação de 75% de não docentes em ações de formação

Assegurar a concretização de 95% das atividades do PAA

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

Implementar 80% das propostas de melhoria decorrentes da avaliação intermédia anual do PEA X

92,0%

Atingidas

X

Atingidas Não atingidas Total

X 50,0%

51,0%

Não atingidas

X

VALOR 

ATINGIDO

Objetivo Estratégico B3. Promover a formação contínua do pessoal docente e não 

docente

 METAS

Metas

METAS PEA

X

66,00%

0%

X 3

 
 

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 
 

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

(escala de 1 a 4). 

 A taxa de concretização do Plano de Formação do Agrupamento foi de 66%. 

 A taxa de participação em ações de formação de pessoal não docente é 92%. 

 Boa articulação com o CFAE tendo em vista a acreditação de várias ações organizadas pelo 

agrupamento. 

 Aumento significativo do número de ações de formação gratuitas e realizadas na escola 

sede facultadas pelo CFAE. 

 

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 

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

valor obtido é 50%). Há a referir que estavam propostas apenas 2 atividades. 

 Em 2018, a taxa de participação de docentes em ações de formação ficou aquém das metas (51%). Em 

2017 tinha sido 63,2%; em 2016 foi de 42,7% e em 2015 foi de 75%.  

 

NOTA: Havendo uma única proposta de melhoria para este objetivo estratégico, a sua não realização 

implica uma taxa de 0%. 
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Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

AVALIAÇÃO FINAL DO PEA 

 O grau médio de consecução de objetivos realizados nos quatro anos de implementação do Projeto 

Educativo é:  

 

 

  

   

 A taxa de concretização do Plano de Formação do Agrupamento (ano civil), ao longo dos quatro anos, 

foi: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A participação de não docentes em ações de formação (ano civil), ao longo dos quatro anos, foi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A participação de docentes em ações de formação, ao longo dos quatro anos, por ano civil, foi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 Reforço na divulgação da área de partilha recursos online provenientes de ações de formação 

realizadas pelos colaboradores; 

 Promoção da utilização da área de partilha dos recursos provenientes das ações de formação em 

departamentos  

2015/2016 3 

2016/2017 2 

2017/2018 4 

2018/2019 3 

2015 47% 

2016 25% 

2017 89% 

2018 66% 

2015 62% 

2016 3% 

2017 91% 

2018 92% 

2015 75% 

2016 43% 

2017 63% 

2018 51% 
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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.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 3,71

% % % % = 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. 

 

Nº % Nº. % Nº. %

3 50,0 3 50,0 6 100,0

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

Não atingidas

X

X

X

3,71

100%

X

100%

Atingidas Não atingidas

X

VALOR 

ATINGIDO

Total

X

Metas

METAS

Atingidas

Objetivo Estratégico B4. Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à 

autoavaliação/melhoria do desempenho do Agrupamento

 METAS PEA

 
 

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

 
 Para promover a melhoria, deu-se continuidade à implementação do 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 3,7 

(escala de 1 a 4); 
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 A meta referente à concretização de 95% das atividades propostas no objetivo B.4. foi atingida (o valor 

obtido é 100%); 

 O trabalho de compilação da autoavaliação das diferentes estruturas, levado a cabo pela equipa de 

autoavaliação; 

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

reuniões de Conselho Pedagógico; 

 O e-mail institucional constitui, atualmente, o meio privilegiado para a comunicação com/entre os 

colaboradores do Agrupamento; 

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

 A diversidade de atividades/eventos dinamizados/apresentados à comunidade (Workshops, audições 

musicais, saraus literários em várias unidades orgânicas do agrupamento, “Dias Abertos”, sessões de 

teatro, gala de finalistas, palestras diversas, apresentação de coros, arraial de fim de ano, excursão a 

Aveiro, etc.);            

 O índice de satisfação global relativamente à escola subiu no caso dos Encarregados de Educação da 

escola-sede (2016/2017: 97%; 2018/2019: 99%).  

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

(2016/2017: 70%; 2018/2019: 84%).  

 

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 As reuniões entre a gestão e as lideranças intermédias não terão sido suficientes, principalmente na 

fase inicial do ano letivo; 

 A alteração de domínio dos e-mails depois do início do ano causou alguns constrangimentos; 

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

Pessoal docente: (2016/2017: 94%; 2018/2019: 89%); Pessoal não docente (2016/2017: 100%; 

2018/2019: 87%); alunos da escola-sede (2016/2017: 91%; 2018/2019: 87%); alunos do 1º Ciclo 

(2016/2017: 94%; 2018/2019: 84%).  

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

inquiridos: Pessoal não docente (2016/2017: 89%; 2018/2019: 60%); Alunos da escola-sede 

(2016/2017: 85%; 2018/2019: 82%); Alunos do 1º Ciclo (2016/2017: 96%; 2018/2019: 92%); 

Encarregados de educação do 1º ciclo: (2016/2017: 91%; 2018/2019: 86%); Encarregados de educação 

da escola-sede (2016/2017:94%; 2018/2019: 93%).  
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 O índice de satisfação relativamente à liderança intermédia manteve-se no caso do Pessoal docente 

(2017/2018: 92%; 2018/2019: 92%) e desceu no caso do Pessoal não docente (2017/2018: 75%; 

2018/2019: 73%) 

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

(35,7%). 

 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL DO PEA 

 

 O grau médio de consecução de objetivos realizados nos quatro anos de implementação do Projeto 

Educativo é: 

 

 

 
 
 
 
 

 Quanto aos resultados dos questionários de satisfação, a partir de 2016/2017, ano em que foram 
alterados os inquéritos, os índices apresentam as seguintes flutuações: 

 
   Índice de satisfação global 

 

 
 
 

   Índice de satisfação relativamente à comunicação interna 
 

 
 
 
 

2015/2016 4 

2016/2017 3,9 

2017/2018 3,9 

2018/2019 3,7 

 
Pessoal 
docente 

Pessoal não 
docente 

Alunos 
escola sede 

Alunos 1º 
ciclo 

EE escola 
sede 

EE 1º ciclo 

2016/2017 94% 100% 91% 94% 97% 98% 

2017/2018 88% 83% 85% 96% 97% 91% 

2018/2019 89% 87% 87% 84% 99% 98% 

 
Pessoal 
docente 

Pessoal não 
docente 

Alunos 
escola sede 

Alunos 1º 
ciclo 

EE escola 
sede 

EE 1º ciclo 

2016/2017 70% 89% 85% 96% 94% 91% 

2017/2018 86% 84% 85% 90% 93% 89% 

2018/2019 84% 60% 82% 92% 93% 86% 
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  Índice de satisfação relativamente à liderança intermédia  
  (só passou a constar dos questionários no ano letivo de 2017/2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 Foi importante o trabalho desenvolvido ao longo dos quatro anos pela equipa do SGQ, na compilação de 

dados e na elaboração do relatório final. 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

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

satisfação. 

 Continuar a reforçar a utilização dos e-mails institucionais.  

 
 

 

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

6 0 6 0 3,67

% % % % = ou >3

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

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. 

 

 

Nº % Nº. % Nº. %

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

Conseguir que as obras de manutenção solicitadas na EB1 da Cela se concretizem, até à conclusão do Centro Escolar

Obter um mínimo de trinta equipamentos informáticos móveis para a utilização das escolas do 1º ciclo e JI

Assegurar a concretização de 95% das atividades do PAA

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

Implementar 80% das propostas de melhoria decorrentes da avaliação intermédia anual do PEA

Realizar no mínimo um exercício de evacuação em cada unidade orgânica

Metas

METAS

Atingidas
VALOR 

ATINGIDO
Não atingidas

Atingidas Não atingidas

Objetivo Estratégico B5. Pugnar por espaços escolares seguros e de qualidade

 METAS PEA

Total

X 100%

X 1

X

X 34

X

X

3,7

100%

 
 

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

 
Pessoal 
docente 

Pessoal não 
docente 

2017/2018 92% 75% 

2018/2019 92% 73% 
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Para promover a segurança e a qualidade dos espaços escolares, houve um investimento nas 

melhorias das escolas do 1º Ciclo por parte das autarquias. 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 3,7 

(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, 

pessoal docente e não docente;  

 A construção do centro escolar da Cela está em fase final, com abertura para setembro de 2019; 

 Vai iniciar-se a construção do Centro Escolar de Alfeizerão; 

 Concretização da entrega de videoprojectores e computadores para as salas da EB1 de Alfeizerão e de 

S. Martinho do Porto, por parte das respetivas Juntas de Freguesia. 

 

 

ASPETOS NEGATIVOS  

 A não realização de exercício de evacuação no JI. 
 
 

 
 

AVALIAÇÃO FINAL DO PEA 
 

 O grau médio de consecução de objetivos realizados nos quatro anos de implementação do Projeto 
Educativo é:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA  

 Elaboração de um plano de segurança para o Centro Escolar da Cela. 

 Reforço da divulgação do plano de segurança principalmente aos novos professores. 

 Pugnar pela construção de um Centro Escolar em São Martinho do Porto. 

2015/2016 3,7 

2016/2017 3,7 

2017/2018 3,3 

2018/2019 3,7 


