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AVALIAÇÃO DO PAA / PEA 

 
Julho 2020 

 
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 2019/2020, tendo como referência o Plano Anual de Atividades 2019/2020 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 e Associação de Pais (APESAM).  

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. 

 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 
Média do grau de consecução 

dos objetivos 

201 176 (88%) 

3,59 Total de atividades (previstas 
e não previstas) 

Total de atividades realizadas 
(previstas e não previstas) 

215 190 

 
Nota importante:  

Os valores deste quadro devem ser analisados tendo em conta o contexto que caracterizou o presente 

ano letivo, a partir do mês de março. Não obstante todas as vicissitudes, conseguiram implementar-se 

medidas que não comprometeram a missão do Agrupamento e que vieram mostrar a resiliência e o 

grande envolvimento de toda a comunidade escolar. De realçar ainda que durante o ano letivo se 

realizaram 190 atividades num total de 201 atividades previstas, o que correspondente a um taxa de 

concretização de atividades de 94,5%. 
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Domínio 1. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A.1. Promover uma prática letiva orientada para o sucesso educativo, 
referenciada na flexibilidade curricular e visando o perfil do aluno à saída da escolaridade 
obrigatória 
 

 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

44 6 38 6 3,61

% % % % = ou >3

12,00 86,36 13,64 95,45

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. 

 
 
 

Nº % Nº. % Nº. %

10 83,3 2 16,7 12 100,0

Realizar reuniões de articulação no âmbito dos Departamentos / outras estruturas pedagógicas e projetos

Realizar uma reunião de articulação entre os PTT do 4º ano, do ano letivo anterior, e os DT de 5º ano

Realizar uma reunião de articulação entre os DT do 6º ano, do ano letivo anterior, e os DT de 7º ano

Realizar uma reunião de articulação entre os DT do 9º ano, do ano letivo anterior, e os DT de 10º ano

Envolver 76% de docentes em atividades de articulação / cooperação com a Biblioteca Escolar

Desenvolver, no mínimo, 10 atividades articuladas entre ciclos

Incluir em cada PT, pelo menos, uma atividade de diferentes projetos transversais implementados no Agrupamento 

Realizar, pelo menos, uma visita de estudo por turma

Participar, pelo menos, em 10 concursos por ano

Assegurar mecanismos de autoregulação, pelo menos, três vezes por ano

Definir, anualmente, os critérios de avaliação

Assegurar a divulgação dos critérios de avaliação aos alunos e EE

Não atingidas

X

1                

VALOR 

ATINGIDO

X

1                

1                

X

X

X

METAS

Objetivo Estratégico A1. Promover uma prática letiva orientada para o sucesso 

educativo, referenciada na flexibilidade curricular e visando o perfil do aluno à saída 

da escolaridade obrigatória.

Metas

Atingidas

 METAS PEA

Total

Atingidas

Não atingidas

X

X

**

26              

X

X

X

X

*

11              

X

 
*Nas escolas do 1º ciclo o valor alcançado foi de 100%; na escola sede foi apenas de 68% 
**5 turmas não realizaram atividades neste âmbito 
 

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

 A taxa de concretização de atividades do PAA é de 86 %. 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico A.1. é 3,6 

(escala de 1 a 4); 

 

Para a promoção do sucesso educativo, foi operacionalizada a articulação entre ciclos e entre 

estruturas, destacando-se, nesta última, a intensa ação da Biblioteca Escolar, através dos projetos 

transversais ("Aprender com a Biblioteca Escolar”, Há Ler e e-Ler, Projeto aLer+ PNL Leituras a Oeste) . 
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Procurou-se também aprofundar o incremento da utilização das ferramentas informáticas nos 

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

Realizaram-se atividades de valorização curricular (visitas de estudo, concursos, ...) 

Promovendo mecanismos de autorregulação das aprendizagens, praticou-se uma avaliação em 

cumprimento dos critérios do agrupamento. 

  

ASPETOS POSITIVOS 

 

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

facilitador da articulação entre o conselho de turma e entre os grupos disciplinares;  

 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;  

 As articulações mensais dos conselhos de turma facilitaram a aferição de procedimentos, assim 

como o planeamento e monitorização dos DAC; 

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

turma de 4º e 5º ano, 6º e 7º ano, 9º e 10º ano permitiu a partilha de informação e melhorar o 

conhecimento dos alunos, facilitando a caracterização da turma e o processo de transição de ciclo;  

 Realizaram-se onze atividades de articulação entre ciclos, superando assim a meta proposta; 

 No primeiro ciclo, 100% dos professores realizaram atividades em articulação com a Biblioteca 

Escolar; 

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

quer em parceria;  

 No agrupamento, houve boa adesão ao projeto da RBE "Aprender com a Biblioteca", em todos os 

ciclos de ensino, com balanço muito positivo; 

 No âmbito do projeto Há Ler e e-Ler, desenvolvido na escola sede, a maior parte das turmas utilizou 

os iPads em sala de aula (87,5%) e a equipa da Biblioteca Escolar deu apoio a todas as ações 

solicitadas; 

 O projeto Projeto aLer+ PNL Leituras a Oeste, desenvolvido em todos os ciclos de ensino do 

Agrupamento, incluiu atividades relacionadas com a promoção e treino da leitura e da escrita e que 

foram transversais aos vários ciclos de ensino;  

 Todos os Planos de Turma do segundo ciclo e a grande maioria do terceiro ciclo e secundário 

incluíram atividades de diferentes planos de ação transversais existentes no Agrupamento; 
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 As visitas de estudo realizadas foram consideradas pelos alunos/professores muito importantes para 

o enriquecimento cultural, curricular e relacional; 

 Continuou a verificar-se uma adesão significativa dos alunos aos diversos concursos do 

Agrupamento. No presente ano letivo, houve participação em 26 concursos, internos e externos, 

com destaque para os resultados obtidos em algumas competições (SeguraNet, Olimpíadas da 

Química, Concurso Nacional de Leitura, …); 

 Os critérios de avaliação do agrupamento foram divulgados a todos os encarregados de educação 

pelos diretores de turma, contudo o comprovativo da entrega dos respetivos critérios foi devolvido 

por apenas 87% dos encarregados de educação; 

 Houve preocupação, por parte dos professores, de assegurar mecanismos de autorregulação, no 

final de cada período. Até durante o período do E@D, foram criados formulários online para esta 

finalidade; 

 As Atividades de Enriquecimento Curricular, constituíram uma mais-valia no desenvolvimento dos 

alunos pelo caráter lúdico e diversificado das atividades. 

 

ASPETOS NEGATIVOS 
 

  

 Em relação aos projetos transversais promovidos pela Biblioteca Escolar, verificou-se uma 

diminuição do número de atividades desenvolvidas pelas turmas, no âmbito destes projetos, com 

maior enfoque no 3º ciclo;  

 No projeto Há Ler e e-Ler: literacias da informação, dos media e digital, verificou-se uma 

diminuição do nº de docentes que requisitaram equipamentos móveis para a sala de aula; 

 Em relação ao envolvimento dos docentes em atividades de articulação / cooperação com a 

Biblioteca Escolar, a meta de 76% não foi alcançada na escola-sede (apenas 68%). 
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Objetivo estratégico A.2. Assegurar a implementação de medidas que garantam a inclusão e 
visem responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos os alunos 
 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizadas

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

32 0 31 1 3,65

% % % % = ou >3

0,00 96,88 3,13 96,77

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. %

10 100,0 0 0,0 10 100,0

Definir e operacionalizar, anualmente, o Plano de Ação da EMAEI

Definir e operacionalizar, anualmente, o Plano de Ação do CAA

Definir e operacionalizar, anualmente, o Plano de Ação da CRI

Definir e operacionalizar, anualmente, o Plano de Ação da Educação Especial

Taxa de sucesso dos alunos acompanhados pelo Gabinete de Mediação

Taxa de sucesso de alunos acompanhados pelas Tutorias Específicas

Assegurar, anualmente, uma taxa de sucesso de 95% no ensino básico

Assegurar uma taxa de sucesso de 90% no ensino secundário

Assegurar uma taxa de qualidade de sucesso de 90% no 1º ciclo

Assegurar uma taxa de qualidade de sucesso de 70% na escola sede

Assegurar, anualmente, que não haja um diferencial negativo superior a 1,5 valor entre as médias da escola e as médias 

nacionais dos exames realizados no ensino secundário

Manter a taxa de abandono abaixo de 0,5%, dos alunos até aos 18 anos.

Assegurar a intervenção em 100% dos alunos identificados em situação de risco.

VALOR 

ATINGIDO
Atingidas

Não atingidas

 METAS PEA

Metas

Objetivo Estratégico A2. Assegurar a implementação de medidas que garantam a 

inclusão e visem responder à diversidade das necessidades de potencialidades de 

todos os alunos.

TotalAtingidas

X

X

86%

100%

METAS

Não atingidas

X

X

X

X

X

X

X

X

100%

100%

99,40%

91,30%

97,50%

75,60%

0,002%

100%

96,7%

90%

 
 

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

 

 A taxa de concretização de atividades do PAA é de 97%. 

 O grau médio de consecução de objetivos das atividades realizadas no objetivo estratégico A.1. é 3,6 

(escala de 1 a 4); 

 

De forma a ir ao encontro da diversidade das necessidades e potencialidades de todos os alunos, foi 

operacionalizada a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), o Centro de Apoio às 

Aprendizagens (CAA), o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e a Educação Especial.  

Prosseguiu a implementação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), do 

Gabinete de Mediação e do Apoio Tutorial Específico. 



 

8 

 

Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

Visando assegurar a igualdade de oportunidades, procedeu-se ao acompanhamento técnico, apoio 

individualizado dos alunos através de coadjuvação, apoio dentro e fora da sala de aula, Gabinete de 

Mediação, Tutoria Específica, Educação Especial, SPO, CRI e Técnicos da Câmara Municipal de Alcobaça. 

As atividades deste objetivo estratégico espelham a quase totalidade das intervenções técnicas e 

especializadas ao serviço dos alunos do Agrupamento. É muito significativo o volume de horas 

disponibilizado e a tipologia de especialidades técnicas envolvidas. Estas atividades e os recursos 

agregados constituem evidências inequívocas da prossecução da visão, missão e valores orientadores 

desta instituição, processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades dos 

alunos. No Quadro 1 está plasmado o número de horas de apoios e intervenções técnicas e especializadas 

399,5 h/semanais. 

 Objetivo estratégico/ 
Objetivo operacional 

Nº de horas 
semanais 

Nº de alunos  
apoiados 

Apoio Educativo A.2.1 e A.2.2 120 132 + 3 turmas secundário 

Apoio Tutorial 
Específico 

A.2.2 8 22 

Coadjuvação A.2.2 32 4 turmas 5º e 4 turmas 7º       
(Mat. e Port.) 

Gabinete de 
Mediação 

A.2.2 11+18  
(assistente social e 

professores) 

30 

Observatório da 
Indisciplina 

A.3.2 4+psicóloga 13 

Educação Especial A.2.1 e A.2.2 104 63 + projetos 

Psicologia – CRI A.2.1 6,5 15 (inclui projeto Sentidos) 

Terapia da Fala - CRI A.2.1 5,5 16 (inclui projeto Balancé das 
Letras) 

Terapia Ocupacional - 
CRI  

A.2.1 2 3 

Mediação (PIT) - CRI A.2.1 5 7 

Psicologia - SPO A.2.1, A.2.2, A.2.3 e A.3.1 71 53+68 (9º OEV) + projetos 

Terapia da Fala - 
CMA 

A.2.1 5 7 

Psicologia - CMA A.2.1 1,5 2 

Técnica Sup. de Ed.  
Especial - CMA 

A.2.1 6 5 

Total   399,5 368 * + 68 (9ºano) +Turmas + 
projetos 

 

*Alguns dos alunos usufruíram de mais do que uma modalidade de apoio, pelo que o número real é inferior. 

Quadro 1 - Apoios/Intervenções Técnicas e Especializadas em 2019/2020 
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ASPETOS POSITIVOS 

 

 As horas atribuídas ao DT (DTA e apoio tutorial) têm permitido implementar uma diversidade de 

medidas (apoio tutorial, sessões em grupo ou individuais, apoio dentro da sala de aula…) 

impulsionadoras do sucesso educativo dos alunos; 

 A articulação entre os intervenientes (EMAEI, SPO, técnicos do CRI, docentes da educação especial, 

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

das medidas de suporte às aprendizagens e no acompanhamento dos alunos; 

 A articulação entre os intervenientes do agrupamento com as instituições externas garante a 

existência de uma rede interinstitucional e social responsiva à diversidade de situações de risco 

identificadas em meio escolar; 

 A “Formação de grupos de homogeneidade relativa – 1º ciclo”, no âmbito da implementação do 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, destacando-se: 

o A operacionalização pelas docentes de apoio educativo, que contribuiu para a adequação 

dos processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno, de 

modo a assegurar que cada um tenha acesso ao currículo e às aprendizagens, 

fomentando a sua participação neste processo e tendo, sempre, em conta as suas 

potencialidades; 

o A obtenção de taxas de sucesso no ensino básico acima das previstas (95% previstas pelo 

PNPSE e 99,4% obtidas);   

o A coadjuvação no 5º e 7º facilitou a criação de metodologias diferenciadas e um trabalho de 

apoio mais centrado na aprendizagem de cada aluno; 

o A superação das metas propostas para o 5º ano nas disciplinas de Português e Matemática 

(97% e 93%, respetivamente) e no 7º ano a Matemática (88%);    

 Dos alunos acompanhados pelo Gabinete de Mediação, 96,7% obtiveram sucesso (29 em 30 

alunos); 

 Dos alunos acompanhados pelo Apoio Tutorial Específico, 90% obtiveram sucesso (19 em 21 

alunos); 

 A colocação, com contrato a tempo indeterminado, de uma Assistente Social;  

 Foi assegurado, na medida dos recursos humanos e logísticos existentes, o acompanhamento de 

alunos nas faltas imprevistas dos professores e o acompanhamento de alunos na Biblioteca à hora 

de almoço; 

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

constituiu uma mais-valia no desenvolvimento dos alunos; 

 Os departamentos analisaram regularmente os resultados dos alunos, contextualizados interna e 
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externamente, como base para identificação de aspetos problemáticos e definição de estratégias 

de melhoria; 

 A meta relativa às taxas de sucesso no ensino básico (95%) foi atingida em cada um dos anos de 

escolaridade; 

 A meta relativa às taxas de sucesso no ensino secundário (90%) só não foi atingida no 12º ano 

escolaridade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No âmbito do SPO realça-se:  

o a contribuição para a capacitação de alunos, favorecendo a sua participação nos processos 

de aprendizagem, no seu desenvolvimento socio-emocional e no seu bem-estar;  

o a contribuição para a capacitação de professores no princípio da educabilidade universal, 

equidade e inclusão;  

o a contribuição para a capacitação parental e o seu envolvimento nos processos educativos 

dos educandos;  

o o trabalho colaborativo das equipas e as lideranças intermédias;  

o a cooperação, satisfação e evolução dos alunos;  

o a satisfação dos pais/encarregados de educação. 

 No Ensino@Distância a escola em articulação com alguns parceiros respondeu com celeridade às 

necessidades diagnosticadas neste contexto; 

 O alargamento do Projeto Balance das Letras (reeducação da leitura e da escrita) ao 1º Ciclo; 

 A implementação do Projeto Sentidos (promoção da comunicação) na Escola Básica de Alfeizerão. 

Ano Taxa de sucesso Ano Taxa de sucesso 

1º 100% 8º 98,8% 

2º 100% 9º 100% 

3º 100% 10ºA 90,3% 

4º 100% 11º 97,2% 

5º 98,6% 12º 84% 

6º 100% 1ºP 90,3% 

7º 97,4% 3ºP 83,6% 
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 O alargamento do Projeto Origami ao Cento Escolar da Cela. 

 

ASPETOS NEGATIVOS  

 

 Quanto à operacionalização do Centro de Apoio às Aprendizagens, nos períodos de hora de 

almoço, na maior parte dos dias, não existem professores a prestar apoio na Biblioteca Escolar, 

sendo estes os tempos mais necessários para o efeito, apesar dos esforços por parte da direção;  

 No âmbito da Implementação do Programa de Promoção do Sucesso Escolar, no 1º ciclo: 

o A não colocação de um docente com horas para o PNPSE;  

o Não foi alcançada a seguinte meta: Português 2º ano - Aumentar as menções Bom e Muito 

Bom em 10% (2015/2016: 53%; 2018/2019: 52% 2019/2020: 49%); 

 No Ensino@Distância, acentuaram-se as desigualdades de oportunidades entre os alunos e foram 

diagnosticadas outras problemáticas; 

 A falta de crédito horário específico para a EMAEI;     

 A não superação das metas a Português no 7º ano no âmbito do PNPSE, com um diferencial de -

2.79% (obtido 84,21% e proposto 87%); 

 A assimetria ainda existente, nos agentes educativos, na apropriação e praticabilidade dos 

conceitos de educação inclusiva.        
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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 A.3. 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

83 8 68 15 3,67

% % % % = ou >3

8,79 81,93 18,07 96,00

ATIVIDADES

DOMÍNIO
A- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
A3- PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO E O SEU ENVOLVIMENTO COM A ESCOLA

 
 

Tabela A.3.1. Avaliação das atividades propostas no PAA, para o objetivo estratégico A3. 

 

 
 

*A grande maioria não realizou esta atividade, apenas algumas turmas realizaram as apresentações através de meios digitais 
(Padlet, …) 
** No ano 2018/2019 contabilizaram-se 337; no ano de 2019/2020, até ao dia 12 de Março  foram contabilizadas 341. 
***A atividade do OI foi interrompida no E@D, diluindo-se em intervenção psicológica, à distância em apenas 4 alunos com 
maior risco. Para além disso deixaram de existir registos de ocorrência, que constituem um indicador relevante para a avaliação 
final. 
****As principais competições foram canceladas devido à pandemia COVID-19, não havendo alunos a destacar até ao 
encerramento das atividades. 

 
Tabela A.3.2. Grau de concretização das metas definidas no PEA, para o objetivo estratégico A3. 

 

 A taxa de concretização de atividades do PAA é de 82 %. 

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

3,7 (escala de 1 a 4). 

 
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 e contribuem para capacitação 

de alunos. 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

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, Unidade de Saúde Familiar de Caldas da 

Rainha, 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, APESAM, Comissão de Pais da Cela, Sport União 

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

com as quais são estabelecidas 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 algumas ações para a 

promoção do envolvimento de Alunos e Encarregados de Educação na vida do Agrupamento. Estas foram 

condicionadas pela suspensão das aulas a 16 de Março.  

No que diz respeito ao número de ocorrências relativas a comportamento de alunos e aos Planos de Ação 

aplicados pelo Observatório da Indisciplina, não é possível aferir a evolução em relação ao ano anterior, 

devido à suspensão das aulas. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 Os contributos da implementação dos programas de oferta complementar e da estratégia da 

Cidadania e Desenvolvimento na formação integral dos alunos nas áreas da cidadania, cultural, 

científica e artística;  

 Para promover a leitura a Biblioteca Escolar articulou com as diferentes estruturas; 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 do Agrupamento; elaborou um recurso digital, em 

contexto de Biblioteca a Distância, denominado “Biblioteca Escolar Digital”; 

 A Escola sede entrou na Rede de Escolas Magalhânicas, através do Projeto “Navegar com a 

Biblioteca Escolar – Fernão Magalhães”; investiu no projeto 10 minutos a Ler, sob modelo do PNL por 

iniciativa interna com um balanço interno bastante positivo; 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 O balanço dos projetos “Já sei ler” (1º ciclo) e “Leitura em vai e vem” (JI), é bastante positivo, 

havendo a salientar os seguintes aspetos: interesse manifestado pelos alunos na atividade de 

requisição domiciliária; empenho de alunos e encarregados de educação na produção de 

Passaportes do Leitor pelos alunos de várias turmas, em situação de Ensino e Biblioteca à Distância; 

 Traduz-se numa mais-valia a abertura de mais uma Biblioteca Escolar no Agrupamento, no Centro 

Escolar da Cela, que abriu no 2º período; 

 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: 

o  a criação do Conselho Eco-Escolas com os delegados do ambiente (alunos de todas as 

turmas); a articulação / colaboração com o Clube de Ciência e a Associação de 

Estudantes; o interesse e empenho dos alunos do 2º ciclo; 

o o envolvimento da comunidade escolar nomeadamente pais e encarregados de educação 

na recolha seletiva de resíduos e na participação numa campanha solidária de angariação 

de fundos para tratamentos médicos através da recolha de rolhas e tampinhas; 

o a poupança de recursos e redução da quantidade de água e energia gastas através do 

registo diário das respetivas contagens; a realização de atividades de sensibilização para 

os assuntos do Mar; 

 No Programa EPS foi considerado positivo: 

o a colaboração dos docentes envolvidos nas atividades, dos assistentes operacionais e o 

envolvimento de toda a comunidade educativa;  

o a continuação da implementação do Plano de Educação Sexual;  

o a dinamização de Sessões sobre alimentação para os alunos 6º anos, pelos alunos do 9º 

ano; 

 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; 

 A ação do SPO na implementação de dois novos projetos para os alunos de 4º e 5º ano, visando a 

preparação para a transição de ciclo e o reforço das metodologias de trabalho autónomo; 

 Foi elevado o número de alunos que integram o quadro de excelência (103); 

 Apesar de existirem atividades que não se realizaram (Dias Abertos, Arraial) devido à pandemia houve 

estruturas que realizaram exposições virtual/online com os trabalhos realizados pelos alunos ao longo 

do ano. 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

ASPETOS NEGATIVOS  

 

 Ao nível da implementação do Programa Eco Escolas foi reduzido o envolvimento de professores de 

alguns departamentos; foi fraca a participação e o envolvimento dos alunos do 3º Ciclo e Secundário, 

em algumas das atividades; 

 Ao nível da implementação do Projeto EPS destaca-se a falta de uma calendarização, por parte dos CT, 

em relação ao Plano de Educação Sexual o que leva a que algumas das atividades se realizem no 3º 

período, não tendo sido por isso cumpridas este ano; 

 A falta injustificada dos alunos aos treinos/competições do Desporto Escolar prejudica o sucesso 

coletivo. 

 Continua a verificar-se uma tendência para a descida do índice de leitura domiciliária apurado pela BE 

da escola sede. 

 

DOMÍNIO A - PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

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

 Foram implementadas 10 das 11 propostas de melhoria do ano anterior – Taxa de 95%. 

PROPOSTAS DE MELHORIA 

 Continuar a promover a divulgação e a monitorização dos projetos transversais do 
Agrupamento; 

 Continuar o trabalho de capacitação de professores no âmbito da educação inclusiva; 

 Reforçar o tempo de trabalho atribuído à EMAEI. 

 Sensibilizar os professores e alunos do 3.º ciclo e Secundário para a realização de atividades no 
âmbito do Programa Eco Escolas; 

 Elaboração de um cronograma de atividades pela equipa EPS para operacionalizar em cada 
conselho de turma;  

 Operacionalizar em grelha própria a ser acessível aos DT as faltas existentes no Desporto 
Escolar. Mediante a falta injustificada de um aluno aos treinos/competições Desporto Escolar, o 
professor responsável por cada modalidade deve entrar em contacto com o encarregado de 
educação. 
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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.1. Reforçar o papel do Agrupamento como polo de desenvolvimento da 
comunidade 
 

 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizada

s

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

14 0 14 0 3,71

% % % % = 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. 
 

 

Nº % Nº. % Nº. %

6 85,7 1 14,3 7 100,0

Definir, anualmente, a oferta formativa, de acordo com a rede escolar: Regular, Profissional e PFOL

Definir, anualmente, a diversidade das ofertas educativas

Manter / estabelecer, anualmente, um mínimo de 30 parcerias / protocolos

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 sessões anuais

Divulgação da informação sobre as ações do agrupamento, em formato  digital, pelo menos duas vezes por período

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

Participar em 100% das reuniões da Rede Social e da Rede de Bibliotecas do concelho de Alcobaça (RBCA)

X

X

X

31

4

Não atingidas

X

 METAS PEA

Atingidas

VALOR 

ATINGIDO

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

desenvolvimento da comunidade

17X

Não atingidas

X

X 100%

5

Metas

METAS

Atingidas

Total

 
 

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

 

 A taxa de concretização de atividades do PAA é de 100%. 

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

(escala de 1 a 4); 

 

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 

 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), oferta de CEA 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

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

da Música no 2º e 3º ciclo; aprovação de todos os cursos solicitados pelo agrupamento e 

financiamento de todos os cursos profissionais; 

 O Agrupamento conseguiu facilmente manter e estabelecer novas parcerias e protocolos, envolvendo 

os parceiros para o desenvolvimento do seu Projeto Educativo/Plano Anual de Atividades;  

 No âmbito do SPO, destaca-se a participação ativa de 2 alunas da associação de estudantes, nos 

trabalhos desenvolvidos na equipa pela Equipa Multidisciplinar da CMA com contributo no diagnóstico 

de necessidades e definição de estratégias. 

 Divulgação mensal das atividades desenvolvidas no agrupamento aos encarregados de educação e à 

comunidade em geral; 

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

 O forte contributo da Biblioteca Escolar para a Concretização do Plano Anual de Atividades da Rede de 

Bibliotecas do Concelho de Alcobaça. Este constituiu uma 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; 

 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/iniciadas 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). 

        

ASPETOS NEGATIVOS 

 A não abertura de uma turma de ensino articulado da música no 5º ano por ausência de inscrições. 

 A dificuldade em obter notícias por parte dos professores dinamizadores das atividades.  

 Realizaram-se apenas quatro eventos culturais e/ou de interesse para a comunidade.   

        

 
 



 

18 

 

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 

Realizada

s

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

13 0 13 0 3,31

% % % % = ou >3

0,00 100,00 0,00 76,92

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. 

 

Nº % Nº. % Nº. %

4 80,0 1 20,0 5 100,0

Garantir o processo de orientação escolar e profissional de todos os alunos do 9º ano e a todos os casos específicos justificáveis

Melhorar, anualmente, a participação dos alunos nas diferentes estruturas em que têm representação

Assegurar que 90% dos EE contactem com a escola.

Assegurar que 80% dos EE participem nas diferentes estruturas em que têm representação

Garantir anualmente a realização de, pelo menos seis sessões de capacitação parental

Atingidas Total

 METAS PEA

100%

6

84%

Atingidas

X

Não atingidas

**

X

X

Não atingidas

VALOR 

ATINGIDO

*

Objetivo Estratégico B2. Promover a participação ativa de alunos e encarregados de 

educação na vida da escola e na definição dos percursos individuais

X

X

Metas

METAS

 
 

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

 

 

 A taxa de concretização de atividades do PAA é de 100%. 

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

(escala de 1 a 4). 

 Das 2 propostas de melhoria foi operacionalizada apenas uma, devido à pandemia. 

 

O Agrupamento continuou a desenvolver ações para promover a participação ativa de alunos e 

encarregados de educação. Se por um lado a o confinamento ditado pela Pandemia COVID-19 impediu os 

pais e encarregados de educação de estarem presente na escola, por outro verificou-se um envolvimento 

e acompanhamento mais intensivo por parte de alguns encarregados de educação bem como um 

contacto mais frequente com o diretor de turma.  

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 No âmbito do SPO, destaca-se: o programa de Orientação Escolar e Vocacional, centrado na 

proximidade e individualidade de cada aluno; a articulação com os diretores de turma que favorece a 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

execução do programa; a resposta cooperante da maioria dos alunos às ações do programa; a 

satisfação e cooperação dos pais/encarregados de educação intervenientes nas ações de capacitação 

parental. 

 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 dos encarregados de educação com o diretor de 

turma / professor titular de turma é respetivamente 99% e 98%. 

 No âmbito do Conselho de Diretores de Turma, realça-se as sessões realizadas pelo SPO, nas turmas 

do 9º ano e do ensino secundário, em articulação com os diretores de turma, que permitiram o 

diálogo e a reflexão sobre percursos escolares e académicos e orientação vocacional /formação 

profissional. A realização de assembleias de turma que permitiu a análise e resolução de conflitos, e 

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

para melhorar a dinâmica das turmas. O papel de liderança dos diretores de turma no 

desenvolvimento do Plano de Ensino@Distância e na articulação com os encarregados de educação e 

com a direção no sentido de resolver casos de alunos em situação de vulnerabilidade.  

 O departamento de Expressões refere que a sessão com Pais/Encarregados de Educação no âmbito do 

Desporto Escolar foi muito participativa apesar dos poucos elementos presentes.  

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

meta foi alcançada (84 %). 

 Foi atingida a meta da participação dos alunos nos conselhos de turma (2019 – 81%; 2020 90%.) 

 A participação do Conselho de alunos na definição do OPE (Orçamento Participativo das Escolas) e nos 

balanços das atividades desenvolvidas.   

ASPETOS NEGATIVOS 

 

 A taxa de presença de delegados presentes nas assembleias de delegados manteve-se – 81%. 

 Considera-se insuficiente o estímulo à participação dos encarregados de educação em atividades da 

Biblioteca Escolar (escola sede), por não ter havido as atividades previstas. 

 O número reduzido de pais/encarregados de educação que compareçam nas ações de capacitação 

parental, ainda que em horário pós-laboral. 
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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.3. Promover a formação contínua do pessoal docente e não 

docente 
 

 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizada

s

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. 

 

 

Nº % Nº. % Nº. %

3 100,0 0 0,0 3 100,0

Assegurar uma taxa de concretização de 60% 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 95,7%

Atingidas

X

X

X

93,00%

Atingidas Não atingidas

Metas

METAS PEA

Total

80,0%

Não atingidas
VALOR 

ATINGIDO

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

docente

 METAS

 
 

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

 A taxa de concretização de atividades do PAA é de 100%. 

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

(escala de 1 a 4). 

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

 

 

ASPETOS POSITIVOS 
 

 A taxa de concretização do Plano de Formação do Agrupamento foi de 93%. 

 A taxa de participação em ações de formação de pessoal não docente é de 95,7%. 

 A taxa de participação em ações de formação de pessoal docente é de 80%. 

 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.  

 A dinamização de ações por uma formadora interna em contexto de ensino à distância. 

Nota: Apesar de não existir uma área específica formal de partilha de conteúdos e recursos provenientes 

de ações de formação existiu uma partilha efetiva e um espírito colaborativo que foram potenciados pelo 

ensino a distância. 
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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 e melhoria do desempenho e à melhoria das condições físicas e materiais do 
Agrupamento 
 
 

 

Previstas 

no PAA

Não 

previstas 

no PAA

Previstas 

Realizada

s

Previstas não 

realizadas

Grau de 

consecução 

de 

objetivos

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MÉDIA

14 0 11 3 3,73

% % % % = ou >3

0,00 78,57 21,43 100,00

ATIVIDADES

B4- DESENVOLVER POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA CONDUCENTES À AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA DO DESEMPENHO E À MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS DO AGRUPAMENTO

DOMÍNIO
B- LIDERANÇA E GESTÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

 
 

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

 

 
 

*O processo está a decorrer com um ligeiro atraso devido à pandemia COVID-19. 

**Não se realizaram reuniões. 

Satisfação global: alunos 1º ciclo - 94,4%; alunos escola sede - 94%; docentes - 94,7%; Encarregados de educação 1º ciclo - 92%; 
Encarregados de educação na escola sede - 98,7%; não docentes - 90.9% 

 

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

 

 A taxa de concretização de atividades do PAA é de 79% 

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

(escala de 1 a 4); 

 

Para promover a segurança e a qualidade dos espaços escolares, investiu-se nas melhorias das escolas 

do 1º Ciclo. Os planos de emergência foram atualizados e divulgados e manteve-se a articulação com a 

Escola Segura. 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 A implementação do processo EQAVET para posterior certificação e realização de formação para 

capacitação de docentes; 

 As reuniões entre as diferentes lideranças que facilitaram o debate e a concertação de ideias;  

 A vulgarização da utilização do email institucional como meio privilegiado para a comunicação 

com/entre os colaboradores do agrupamento tornando-se uma mais-valia no contacto em tempos de 

pandemia; 

 O espírito voluntarioso dos elementos da Comissão de Eventos e a dinamização que deram aos 

eventos que organizaram; 

 A realização do Carnaval em conjunto com a comunidade; 

 A realização do hastear público das bandeiras Ecoescolas e SaudávelMente.  

 A inauguração do Centro Escolar da Cela. 

 A boa relação institucional com o núcleo da escola segura e com o destacamento territorial da GNR de 

São Martinho do Porto. 

 A realização de várias ações formativas, dinamizadas pela GNR (Escola Segura). 

 A participação de membros da comunidade das autarquias locais dos encarregados de educação e dos 

alunos, no processo de autoavaliação do agrupamento.       

 O índice de satisfação global é superior à meta estabelecida (80%): 1º ciclo - 94,4%; alunos escola sede 

– 94%; docentes - 94,7%; Encarregados de educação 1º ciclo - 92%; Encarregados de educação escola 

sede - 98,7%; não docentes - 90.9% 

 Apesar de não ser ainda o ideal, aumentou a taxa de participação do pessoal não docente na resposta 

aos inquéritos online (2018/20119 - 35,7%; 2019/2020 - 53,7%) 

 

ASPETOS NEGATIVOS 

 

 Os índices de satisfação relativamente à liderança intermédia são inferiores às metas estabelecidas 

(90% no pessoal docente – 83% atingido; 75% no pessoal não docente. 68,2% atingido) 

 A suspensão da construção do Centro Escolar de Alfeizerão. 

 O cancelamento de grande parte dos eventos que deviam ocorrer no 3º período, devido à pandemia. 
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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

 

DOMÍNIO B – LIDERANÇA E GESTÃO 

 

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

 Foram implementadas as 9 propostas de melhoria do ano anterior – Taxa de 100%. 

PROPOSTAS DE MELHORIA 

 Cada Departamento deve propor à direção anualmente, pelo menos 2 notícias para divulgação 

pública. 

 Participação de professores de Desporto Escolar nas reuniões com os Encarregados de 

Educação dos alunos do 5º ano, para dar conhecimento do Programa de Desporto Escolar. 

 Realizar algumas sessões de capacitação parental por meios de videoconferência.                                                                                                                       

 Criar um banco de recursos e conteúdos e formalizar a partilha. 

 
 


