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I – INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos              

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário,          

definindo orientações gerais para a autoavaliação e para a avaliação externa. O            

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, no artigo 9º, ponto 2, alínea c) refere a                

importância do Relatório de Autoavaliação enquanto “documento que procede à          

identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à            

avaliação das atividades da escola e da sua organização e gestão,           

designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do            

serviço educativo”. 

O presente relatório foi elaborado com base no documento "Plano de           

Melhoria", aprovado no final do ano letivo 2018/2019, o qual apresentava três            

grandes eixos de intervenção, nos quais o AEPAA se devia focar ao longo do ano               

letivo 2019/2020. Os eixos de intervenção apresentados no "Plano de Melhoria"           

eram os seguintes: 

A - Melhoria dos resultados escolares 

B - Comunicação interna 

C - Prestação de serviços 

Neste relatório vamos incidir, mais pormenorizadamente, nas ações de         

melhoria e nos aspetos a aperfeiçoar correspondentes a cada eixo de intervenção,            

apresentando os resultados do processo de monitorização desenvolvido. 

De referir que a situação pandémica em que vivemos, resultante da           

disseminação do vírus Covid 19 e a decisão do Ministério de Educação de encerrar              

as atividades em regime presencial a partir do dia dezasseis de março, alteraram             

todo o contexto escolar a nível nacional e conduziram à adoção do modelo de              

ensino à distância no final do segundo período. Deste modo, a Direção, os             

docentes, os alunos e os funcionários viram-se confrontados com uma situação           

inédita e tiveram que se adaptar às novas circunstâncias. Isso implicou, entre            

outros, a adoção de um modelo de ensino à distância, a adoção de novas e               

diversas formas de comunicar, a interrupção de todas as atividades curriculares e            
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extracurriculares presenciais e a interrupção da prestação de serviços em moldes           

presenciais. 

Consequentemente, algumas atividades previstas nas ações de melhoria e         

enquadradas nos três eixos de intervenção, foram interrompidas ou simplesmente          

não se puderam concretizar. 

Este relatório, como não poderia deixar de ser, reflete esta mudança           

repentina no contexto escolar e resulta da vivência de um ano letivo anómalo,             

particularmente difícil para toda a comunidade educativa e durante o qual talvez            

não tenhamos tido o tempo e/ou a capacidade desejáveis para nos adaptarmos e             

darmos respostas mais eficazes e/ou céleres aos nossos alunos, em particular, e à             

comunidade educativa, em geral. 

 

NOTA: Em anexo juntam-se alguns documentos que serviram de         

suporte, quer à elaboração deste relatório, quer à definição do Plano de            

Melhoria para o próximo ano letivo. 
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II – DESEMPENHO DA ESCOLA NOS EIXOS DE INTERVENÇÃO 

 

AÇÃO 1 - Melhorar os resultados da Avaliação dos Alunos no AEPAA 

Atividades desenvolvidas:  

A importância do envolvimento dos Encarregados de Educação no         

processo de aprendizagem dos alunos, conduziu à realização de um conjunto de            

reuniões presenciais em horário pós-laboral. No início do ano letivo, e de cada um              

dos períodos, efetuaram-se reuniões, realizadas por videoconferência ao longo do          

período de pandemia. No final do ano letivo, igualmente por videoconferência,           

foram prestadas informações a todos os Encarregados de Educação, relativamente          

à matrícula ou à sua renovação, bem como à devolução dos manuais escolares,             

livros da biblioteca e equipamentos informáticos emprestados pelo Agrupamento         

e/ou pela Câmara Municipal de Oleiros.  

De modo a suprir lacunas e dificuldades, os Apoios Educativos foram,           

prioritariamente, atribuídos às disciplinas objeto de avaliação externa e o Apoio ao            

Estudo, no 2º ciclo, tiveram a preocupação de consolidar conhecimentos,          

apoiando os alunos com mais dificuldades e falta de autonomia. Neste último, os             

alunos obtiveram uma melhoria dos resultados finais nas disciplinas de Português           

e Matemática,  

A Biblioteca Escolar desempenhou um papel importante de dinamização         

de atividades de leitura, das quais se destacam “Miúdos a Votos” e o “Concurso              

Nacional de Leitura”, este último não concluído devido ao estado de pandemia.  

Da análise comparativa das bases de dados da rede de Bibliotecas           

Escolares relativas aos anos letivos 2018/2019 e 2019/2020 podemos constatar          

que a taxa de empréstimo domiciliário de documentos passou de 26% para 29%             

enquanto que a taxa de utilização da coleção passou dos 22% para os 32%. 

Igualmente teve uma evolução positiva o número de documentos         

emprestados para o domicílio que passou de 1339, no ano letivo 2018/2019,            

para 2096, em 2019/2020. 
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Refira-se, ainda, o empréstimo domiciliário de 40 equipamentos (tablets         

e computadores portáteis), sobretudo no período de pandemia. 

Não sendo possível calcular o número de horas passadas pelos alunos na            

Biblioteca Escolar, assinale-se que a média diária do número de alunos que            

utilizaram a biblioteca passou de 6 para 24.  

A orgânica do agrupamento conduziu à realização de um grande número de            

reuniões dos diversos órgãos pedagógicos e outras de articulação entre os vários            

setores e órgãos do Agrupamento a seguir indicados: 

- Conselho Pedagógico 

- Departamentos Curriculares 

- Reuniões de articulação entre ciclos de escolaridade - realizada no início            

do ano letivo, com o objetivo de facilitar a transição dos alunos entre ciclos de               

modo a promover a sua integração. 

- Conselhos de Turma - reuniões realizadas no início do ano letivo, com o              

objetivo de identificar, conhecer e articular estratégias pedagógicas a desenvolver;          

no fim de cada período com caráter avaliativo. 

- Coordenação de Diretores de Turma - reuniões no início de cada período,             

para articulação de medidas comuns emanadas do Conselho        

Pedagógico/Departamento, e no fim do ano letivo, para efetuar o balanço das            

aprendizagens e dos seus resultados. 

- Já no decorrer do ano letivo, foram atribuídos 50 minutos de Trabalho             

Colaborativo a todos os docentes da escola-sede, com o objetivo de proporcionar            

tempo e espaço de articulação entre professores do mesmo departamento          

curricular. 

- Alguns departamentos disciplinares realizaram, ao longo do ano,         

coadjuvações. 

 

 

Atividades não desenvolvidas:  

Por questões que se prendem com a suspensão das aulas e das atividades             

presenciais, não se concretizou o testemunho/exemplo de ex-alunos com         

sucesso na vida ativa. Não foi igualmente possível recolher ainda os “Resultados            
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obtidos na avaliação externa nos diferentes ciclos de ensino” e a “Correlação            

entre os resultados obtidos na avaliação interna e na avaliação externa”, porque o             

Ministério decidiu anular as provas de aferição, as provas finais do 3º ciclo,             

adiar os exames do ensino secundário e alterar profundamente as regras da            

sua realização.  

A segunda fase dos exames nacionais vai realizar-se apenas em setembro,           

o que impede a realização deste trabalho neste momento. 

No próximo ano letivo, a escola decidirá se, nas atuais circunstâncias, este            

estudo é ou não relevante. 

 

 

 AÇÃO 2 - Melhorar a comunicação no AEPAA. 

Atividades desenvolvidas:  

Fruto do período conturbado em que vivemos desde meados do mês de            

março, a comunicação interna, teve um grande incremento na utilização da drive             

para partilha de informação. Segundo os resultados do questionário efetuado no           

final do ano letivo aos Professores Titulares de Turma, aos Diretores de Turma e              

aos Coordenadores de Departamento, todos a utilizaram e, destes, 78,9%          

fizeram-no com regularidade para armazenamento de documentos (89,5%),        

partilha de informação com colegas (100%) e trabalho síncrono/assíncrono entre          

colegas (68,4%). Em muitos casos e circunstâncias do E@D, tornou-se, entre           

docentes, o meio mais utilizado na partilha e feitura de documentos,           

simultaneamente, por vários elementos. 

A comunicação do agrupamento com a comunidade envolvente, enquanto         

instrumento importante de afirmação e identificação, levou à atualização do site do            

AEPAA, tornando-o mais apelativo. O facto de a sua apresentação e           

desenvolvimento se ter feito ao longo do 3º período, conduziu a que não existam              

ainda dados concretos sobre a sua visualização. Esta mudança pretende tornar           

mais acessíveis, a toda a comunidade escolar, os documentos estruturantes do           

Agrupamento e as informações sobre o seu funcionamento.  
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Também no âmbito da comunicação com a comunidade envolvente, e na           

sequência do dever de informar/comunicar com maior brevidade e assertividade a           

vida escolar dos alunos aos Encarregados de Educação, os Professores Titulares           

de Turma/Diretores de Turma, sobretudo no período de E@D, contactaram diária e            

frequentemente entre si. Desta forma, tentaram atenuar-se dificuldades inerentes         

ao ensino não presencial. Sobretudo neste período de pandemia, os Professores           

Titulares de Turma/Diretores de Turma contactaram com os alunos e          

encarregados de educação, principalmente, via email e telemóvel/telefone. Para         

57,9% dos docentes, os contactos aumentaram muito, enquanto para 31,6% a           

quantidade de contactos aumentou exponencialmente.  

 

 

Atividades não desenvolvidas:  

O período de pandemia não possibilitou o desenvolvimento da newsletter          

para o AEPAA. Pretendia-se criar mais um instrumento de contacto com a            

comunidade escolar envolvente, o que não foi possível concretizar. 

O incremento da presença do AEPAA nos órgão de comunicação social           

regionais tem sido prática, em anos letivos anteriores, com a publicação de textos,             

notícias ou outros documentos, produzidos pelos elementos da equipa do “Jornal           

Escolar” e/ou pelos docentes dinamizadores de projetos e atividades de âmbito           

curricular ou extracurricular. No segundo e terceiro períodos do presente ano letivo            

não se verificou a publicação de notícias e/ou promoção do agrupamento através            

dos meios de comunicação social regionais. 

 

 

AÇÃO 3 - Melhorar a prestação de serviços no AEPAA. 

Atividades desenvolvidas:  

Com o intuito de desenvolver uma caixa de sugestões eletrónica ou física            

no AEPAA, foi instalada uma caixa de sugestões na entrada do bloco A da              

escola-sede. No final do ano letivo, verificou-se que continha apenas um           
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documento anónimo, sugerindo, sem especificar, melhorias no campo de jogos, no           

horário da secretaria e na qualidade dos equipamentos das salas. 

Os horários dos serviços administrativos, sobretudo nos dias das         

reuniões de avaliação, foram flexibilizados possibilitando que um funcionário         

ficasse nos serviços até aquelas terminarem, por forma a imprimir as respetivas            

pautas de avaliação e/ou outros documentos necessários. O mesmo sucedeu no           

período de matrículas. 

 

 

Atividades não desenvolvidas:  

A recolha de sugestões de melhoria no final de cada trimestre por parte de              

cada departamento e a sua canalização para a comissão de autoavaliação não se             

concretizou. Todavia, no final do ano letivo, decidiu-se questionar os          

coordenadores dos departamentos, recolhendo as suas opiniões sobre os aspetos          

mais negativos (pontos fracos) e mais positivos (pontos fortes) do funcionamento           

do agrupamento, bem como recolher eventuais sugestões de melhoria. É o que a             

seguir se explicita. 
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PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS 

Da conjugação do questionário efetuado pela Comissão de        

Autoavaliação levado a cabo no ano letivo que agora finda, bem como dos             

relatórios da Equipa de Monitorização do Ensino à Distância, resulta um           

conjunto de pontos fortes e pontos fracos que caracterizam o agrupamento. É disso             

que, de seguida, damos conta e que estará refletido no Plano de Melhoria para o               

ano letivo 2020/2021. 

 

PONTOS FORTES 

a) Relações interpessoais 

O bom ambiente de trabalho e a dinâmica interpessoal no agrupamento           

foram muito valorizadas pelos docentes que responderam aos nossos         

questionários. Referiram também que o número reduzido de alunos no          

agrupamento e em cada turma, propiciam o estabelecimento de estreitas          

relações pessoais, ambiente familiar e de proximidade e,        

consequentemente, o desenvolvimento de um acompanhamento mais       

individualizado aos alunos. 

      b) Organização pedagógica 

Turmas de dimensão reduzida, proximidade dos professores, capacidade        

em corresponder às necessidades específicas de cada um dos alunos. 

c) Comunicação 

Um dos aspetos positivos referido foi, também, o estabelecimento de bons           

níveis de comunicação entre os elementos da comunidade educativa. O          

contexto de E@D contribuiu como factor de diversificação (e-mail,         

telemóvel/telefone, WhatsApp e videoconferência) e intensificação de meios        

de comunicação de forma muito significativa.  

d) Parcerias 

A parceria e a boa articulação com o município de Oleiros foram elogiadas             

pelos questionados. 

10 
 



e) Projetos e atividades de enriquecimento curricular 

O apoio prestado, ao longo do ano letivo, pela equipa PIICIE foi            

considerada muito positivo e útil, constituindo uma mais valia para o           

agrupamento. 

 

PONTOS FRACOS 

a) Qualidade dos serviços 

Um dos pontos fracos mais destacado foi a fraca qualidade de alguns            

serviços, nomeadamente dos serviços administrativos, SPO e biblioteca. 

Na opinião dos questionados, os serviços administrativos são os que mais           

se destacam negativamente, devendo melhorar a qualidade dos serviços         

prestados à comunidade.  

De uma forma geral, as críticas aos serviços incidiram essencialmente na           

organização dos horários e na natureza dos serviços prestados. 

b) Material informático/tecnológico 

A qualidade da internet e a necessidade de renovação dos equipamentos           

informáticos/tecnológicos são uma preocupação muito repetida neste       

questionário. Os questionados destacam a necessidade de       

requalificar/atualizar o parque informático e tecnológico e muito        

particularmente os computadores nas salas de aula e nas salas de Diretores            

de Turma e de professores. 

c) Serviço docente (burocracia, multiplicidade de tarefas, trabalho       

colaborativo) 

São destacadas, negativamente, a excessiva carga burocrática e a         

multiplicidade de tarefas solicitadas aos docentes. Os inquiridos revelaram o          

seu desagrado pelo crescente processo de burocratização do ensino e pela           

necessidade de terem de desenvolver uma grande diversidade de tarefas.          

Mencionaram também que, por vezes, lhes é solicitado o preenchimento de           

documentos/formulários com informações repetidas e dispersas.  
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Por outro lado, foi também destacada a necessidade de implementar e           

valorizar mais o trabalho colaborativo entre docentes, organizando-se os         

horários e os espaços escolares nesse sentido. 

d) Aquecimento 

Esta vertente continua a ser focada pelos inquiridos. A falta de aquecimento            

no inverno e de ar condicionado no verão prejudicam significamente o           

trabalho/desempenho dos vários elementos da comunidade escolar. 

Deve-se acrescentar que estamos numa região extremamente fria no         

inverno e que os edifícios escolares têm lacunas ao nível do isolamento            

térmico e do conforto dos espaços interiores.  
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III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A autoavaliação tem inerente o princípio da melhoria contínua enquanto          

metodologia que melhor consegue responder a um mundo em permanente          

metamorfose. Seria bom que o momento ímpar de mudança que agora vivemos,            

fosse uma oportunidade para criarmos uma escola “melhor”.  

A solução é, cada vez mais, centrarmo-nos nas necessidades da          

comunidade que servimos. Para tal, é preciso conhecê-la, tanto nas suas           

potencialidades como nas fragilidades que manifesta. Só desse conhecimento         

poderá nascer uma proposta educativa verdadeiramente impactante, um        

compromisso em que as partes se revejam e se projetem. 

Acreditamos nessa possibilidade, assim como acreditamos no potencial das         

crianças, dos jovens e das respetivas famílias. A autoavaliação é uma ferramenta            

importante neste desígnio, pois permite-nos refletir sobre o percurso realizado e           

propor possibilidades de futuro que permitam o renascimento desta comunidade. 

Importa ter presente mais uma particularidade deste agrupamento de         

escolas, que é o baixíssimo número de alunos. 

Esta realidade vem acrescentar a necessidade permanente de lutar pela          

sobrevivência do AEPAA, de manter turmas e níveis de ensino e de, para isso,              

continuar a acolher alunos de outros concelhos. 

Em suma, não basta melhorar a qualidade dos serviços e do ensino. É vital              

manter, pelo menos, as ofertas que ainda conseguimos oferecer. E essa será, sem             

dúvida, a nossa melhor ação de melhoria. 

 
Comissão de Autoavaliação 

Daniel Rodrigues 

Dirce Padrão 

Elisa Luís 

Fernanda Pascoal 

Fernando Dias 

José Madeira 
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