
 

 

   
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
INTERNA  

Agrupamento de Escolas de Gondifelos 
 
A avaliação interna é um processo cíclico, crítico e renovador, de análise, interpretação e 
síntese das dimensões que definem a escola. Visa a melhoria contínua da Escola, na sua 
estratégia, orientação e práticas. Com o seu olhar crítico e construtivo, identifica pontos 
fortes da organização e áreas de melhoria e cria um clima de diálogo e reflexão. 
No Agrupamento de Escolas de Gondifelos, TODOS, sem exceção, se sentem implicados 
no desenvolvimento da missão preconizada no seu Projeto Educativo, de construção de 
um amanhã diferente, mais participativo e mais feliz, com vivências de êxito e superação 
na preparação para o futuro. 
A prática de uma cultura de colaboração e diálogo entre os membros da comunidade 
educativa permite-lhe superar obstáculos, agarrar oportunidades e adaptar-se a novas 
realidades. Assim, o Agrupamento não baixou os braços perante cenários imprevistos, 
como os provocados pela pandemia do COVID-19, pelo contrário, redimensionou as suas 
práticas, reinventou-se e reagiu com respostas de inovação e superação, transformando 
problemas em soluções.  
O Agrupamento de Escolas de Gondifelos abraça projetos, diversifica iniciativas e 
atividades, motiva os seus alunos para responderem a desafios e a não desistirem 
perante naturais constrangimentos, mas, pelo contrário, tudo fazerem para voarem mais 
alto em direção aos seus sonhos e objetivos. 
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Voar Mais Alto! 
Um amanhã diferente.  
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PREÂMBULO 

A Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Gondifelos integra elementos da 

comunidade educativa e envolvente, nomeadamente representantes dos docentes, dos não 

docentes, dos alunos, dos pais e encarregados de educação e dos parceiros educativos, com assento 

no Conselho Geral. Procura analisar e tecer considerações sobre vários aspetos da organização e 

baseia a sua reflexão crítica num conjunto de documentos e pareceres emanados pela direção, 

conselho pedagógico, departamentos e outras estruturas.  

No ano letivo de 2019/2020 elegeu como área de monitorização a privilegiar a implementação 

de projetos disciplinares, interdisciplinares e domínios de autonomia curricular. Este trabalho foi 

interrompido pelo período de confinamento que decorreu a partir de março. No entanto, constatou 

que alguns dos projetos tiveram continuidade, após as devidas adaptações para o ensino à distância. 

Outros ficaram suspensos. Foi um ano atípico e singular, onde toda a Escola se reinventou e procurou 

novos caminhos para continuar a assegurar que os seus alunos aprendessem e se sentissem 

acompanhados.  

Esta área de monitorização enquadra-se no que está preconizado no decreto-lei n.º 55/2018, 

que reforça as vantagens destas estratégias pedagógicas no âmbito da autonomia e flexibilidade 

curricular ao cruzarem aprendizagens de diferentes disciplinas, ao privilegiarem o trabalho prático e 

ou experimental, ao desenvolverem competências de natureza transversal nos domínios 

relacionados, sobretudo, com atitudes e procedimentos. 

Importa ainda destacar que, na análise dos dados recolhidos, a Equipa de Avaliação Interna 

teve como objetivos de referência os que estão inscritos no Projeto Educativo e no Contrato de 

Autonomia.  
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I - CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO / CONTRATO DE AUTONOMIA 

1. Apreciação global 

O Projeto Educativo e o Contrato de Autonomia são os documentos que regem o serviço 

educativo prestado no Agrupamento de Escolas de Gondifelos. Torna-se assim relevante aferir o grau 

de concretização das metas e objetivos aqui presentes, através da participação e envolvimento da 

comunidade educativa.  

A prática de implementação de um Plano Anual de Atividades rico, diversificado e abrangente 

torna-se significativa, pois possibilita a concretização da ação educativa neste Agrupamento de 

Escolas, de acordo com a sua Missão, Visão e Valores. Espelha a dinâmica do Agrupamento e o 

envolvimento dos diferentes promotores.  

Da análise do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2019/2020, extraem-

se as seguintes principais conclusões: 

 O Plano Anual de Atividades contemplou um vasto e diferenciado conjunto de atividades, que 

responderam aos objetivos do Projeto Educativo e Contrato de Autonomia e visaram a Formação Integral 

dos alunos. 

 Constata-se uma aposta nas atividades de sensibilização e formação, através da participação e 

dinamização de palestras, projetos, programas, oficinas, sessões de esclarecimento e formação, semanas e 

dias temáticos e clubes. 

 As diferentes atividades são destinadas essencialmente aos alunos, mas também envolvem o pessoal 

docente e não docente, os pais/encarregados de educação e ainda a comunidade envolvente. 

 A articulação entre diferentes promotores das atividades encontra-se consolidada e tem vindo a 

aumentar, quer horizontalmente (entre os docentes de um mesmo ano e entre os vários Departamentos), 

quer verticalmente (entre vários anos do mesmo ciclo e de ciclos diferentes), quer ainda com outros 

parceiros. 

 Destaca-se um elevado número de atividades destinadas à comunidade educativa e aos alunos do 1.º, 

2º e 3º ciclo.   

 Verifica-se a participação de todos os níveis de ensino na promoção das atividades, através de várias 

estruturas e serviços, nomeadamente de Departamentos, da Direção, da Biblioteca Escolar, dos Clubes, dos 

Serviços Técnicos e das Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

 Os projetos, programas e clubes que foram dinamizados ao longo do ano letivo deram um forte 

contributo para a concretização dos objetivos do Projeto Educativo. 

 O estabelecimento de diferentes parcerias, nomeadamente ao nível das atividades de complemento 

curricular e no âmbito de muitos projetos incluídos no próprio currículo foi relevante para a concretização e 

enriquecimento do Plano Anual de Atividades.  
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 Algumas atividades não se realizaram por aplicação do Plano de Contingência e outras pelo que foi 

determinado no Decreto-Lei nº 14-G/2020 de 13 de abril.  

As tabelas e gráficos a seguir apresentados foram retirados do Relatório Final de Execução do 
Plano Anual de Atividades 2019/2020 e demonstram as conclusões anteriores. 

 
 

Nº de Atividades por 
Tipo de Atividade 

Nº de 
atividades 

 

 

Atividades de 
promoção da leitura e 
da escrita  

19 

Atividades de receção 2 

Atividades desportivas 10 

Animação plástica da 
escola/exposições 

6 

Comemorações de 
datas/Festas 

25 

Olimpíadas/Jornadas/
Campeonato/ 
Concurso/Eleições 

13 

Sessões de 
sensibilização 
/Formação 

49 

Visitas de estudo 32  

  
 
 

Nº de Atividades por 
Promotor Direto 

Nº de 
atividades 

 

 
 

Direção 14 

Pré-Escolar 4 

1º Ciclo 11 

Departamento 
Ciências Exatas e 
Experimentais  

1 

Departamento de 
Ciências Sociais e 
Humanas  

2 

Departamento de 
Expressões  

3 

Departamento de 
Línguas  

5 

Biblioteca  12 

Serviços Técnicos  8 

Clubes  25 

Articuladas  64 

Associação de Pais 3 
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Nº atividades por 
Destinatário 

Nº de 
atividades 

 

 

 
Pré-Escolar 10 

Pré-Escolar e 1º ciclo 10 

Pré-Escolar, 1º ciclo e 2º 
ciclo 

3 

1.º ciclo 17 

2.º ciclo 5 

3.º ciclo 19 

2.º e 3.º ciclo 24 

Pais/EE 2 

1.º 2.º e 3.º ciclos 7 

PD 2 

PD e PND 3 

Comunidade 31 

Todos os alunos 7  

Educação Especial 1 
 
 

Ex-alunos 1  

 
 

Objetivos do Projeto Educativo 
 

Atividades que contribuíram para atingir estes objetivos 

Melhorar o processo de ensino- 
aprendizagem e a qualidade do sucesso 

 Atividades de promoção da 
leitura e da escrita 

 

 Visitas de estudo 

 Olimpíadas / Jornadas / Concursos 

  Sessões de Sensibilização / Formação 

 Comemoração de datas/Festas 

Desenvolver o trabalho colaborativo 
 Atividades de receção 

 Comemoração de datas/festas 
 

 Sessões de sensibilização 

 Visitas de estudo 

Aprofundar a relação Escola / família / 
Comunidade 

 Atividades de receção 

 Atividades desportivas 

 Animação plástica/exposições 

 
 Comemoração de datas/Festas 

 Sessões de sensibilização/formação 

 Atividades de promoção da leitura e da escrita 

Promover as condições de trabalho 
 Atividades de receção 

 Comemoração de datas/Festas 
  Visitas de estudo 

Aprofundar a autoavaliação 
 Olimpíadas / Jornadas / 

Concursos  
 

 Visitas de estudo 

 Atividades desportivas 

 Sessões de Sensibilização / Formação 

 

Projetos/Clubes AEG Parcerias Externas 

Artes Plásticas no Pré-escolar Casa ao Lado/ União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz 

Clube de Artes  

Clube de Dança  

Clube de Música  

Clube de Teatro Fértil Cultural/ União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz 

Educar com Cinema Município de Vila Nova de Famalicão/Casa das Artes 

Exposições Efémeras  

ExperimentArte  
Multidance no Pré-Escolar Múltipla Escolha/União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz 

+Cidadania Município de Vila Nova de Famalicão 

Cidadania 2.0 Wegerland Center/Fundação Gonçalves da Silveira/Fundação Calouste 
Gulbenkian/Universidade Católica/YUPI/Associação Famalicão em Transição 
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Eco Escolas ABAE 

Escola Circular YUPI/Associação Famalicão em Transição 

Hortas YUPI/Associação Famalicão em Transição 

Eu na Natureza União das Juntas de Freguesia de Gondifelos, Cavalões e Outiz 

EDP Escolas Solidárias EDP 

Geração Depositrão ERP Portugal (Entidade Gestora de Resíduos) 

Justiça Para Todos Instituto Padre António Vieira/Tribunais de Braga e de Famalicão/ Ordem dos Advogados – 
núcleo de Famalicão 

Parlamento dos Jovens Assembleia da República 

Clube de Ciência  

Hypatiamat Município de Vila Nova de Famalicão 

Jogos Matemáticos  

Competências de Estudo  
Sala +  
Viagens Pelo Património Cultural Município de Vila Nova de Famalicão 

Clube de Desporto Escolar Direção Geral de Educação / Desporto Escolar (DGE/DE) 

Natação no Pré-Escolar União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz/Eugénios Health & Spa Club 

Mega Sprinter Federação Portuguesa de Atletismo (FPA)/Direção Geral de Educação / Desporto Escolar 
(DGE/DE) 

Ícaro TV  

Clube de Robótica Município de Vila Nova de Famalicão/Continental MABOR 

Atelier de Artes  

Clube de TIC  

Natação Município de Vila Nova de Famalicão/Piscinas de Ribeirão 

Momentos em Família PSI-ON/Escola Segura 

A Empresa e a Escola Município de Vila Nova de Famalicão/MADE IN 

Clube de Coolaboradores  

Clube do Aluno  

MyMachine Município de Vila Nova de Famalicão/Fundação MyMachine/Univ. Lusíada/Escolas 
Profissionais 

No Poupar Está o Ganho CEVE/Fundação António Cupertino de Miranda 

Orçamento Participativo Ministério da Educação/ Município de Vila Nova de Famalicão/YUPI 

Provedoria do Empreendedorismo  

Ainda Estou A Aprender Município de Vila Nova de Famalicão 

Clube de Leitura  

Clube Rádio Mais  

Falar, Ler, Escrever Município de Vila Nova de Famalicão/Universidade do Minho 

Escola a Ler  

Famílias Leitoras Famílias 

Jornal + (jornal de parede)  
Jornal “Asas do Saber” (jornal 
escolar) 

 

Litteratus Município de Vila Nova de Famalicão/Universidade do Minho 

Maletas Viajantes  

Troca Por Troca Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco 

À Descoberta das Profissões Município de Vila Nova de Famalicão/CITEVE-Made 4 Schools 

Eu Pertenço ao Meu Futuro Município de Vila Nova de Famalicão/Rede Concelhia de Psicólogos / Universidade do Minho 

Intervenção vocacional no 7º/8º 
anos 

Município de Vila Nova de Famalicão/Rede Concelhia de Psicólogos / Universidade do Minho 

#FicamosBemComAEG  

Crescer a Brincar (1.º ano) Município de Vila Nova de Famalicão 

Competências de relação 
interpessoal 

 

Tutoria Social Município de Vila Nova de Famalicão / GADI 

Adolescência e Tu Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão 

Educação Para a Saúde ARS Norte 

Gabinete de Apoio ao Aluno Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão 

Gestão da Ansiedade/Inteligência 
Emocional 

Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão 

Liga-Te Liga Portuguesa Contra o Cancro 

NutriEduca Município de Vila Nova de Famalicão 

Saúde Oral Ministério da Saúde 

Passezinho Ministério da Saúde/ARS Norte 
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Clube Europeu Obra Católica Portuguesa das Migrações/ Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação 
(ANE+EF) 

Erasmus + I-City Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (ANE+EF) 

Unir Gerações e Partilhar Saberes União da Junta de Freguesia de Gondifelos, Cavalões e Outiz/Residencial Pratinha 

 

Em sede de Departamento, os docentes refletiram sobre o número de atividades realizadas ao 

longo do ano letivo de 2019/2020, a diversidade destas atividades, o tipo de destinatário e a 

articulação com outras estruturas do Agrupamento. Analisaram também o contributo das atividades 

para a concretização do Projeto Educativo. O quadro a seguir resume os resultados dessa reflexão e 

análise. 

 

 

 

Número de 

atividades 

 O número de atividades apresentadas e realizadas foi adequado e necessário à operacionalização dos 

respetivos Projetos Curriculares de Grupo. (PRÉ) 

 As atividades foram em número adequado e foram ao encontro do currículo lecionado no 1º ciclo. (1º 

Ciclo) 

 O número de atividades foi o adequado e as mesmas foram implementadas essencialmente no 1º e 2º 

período. (LÍNG) 

 Consideramos adequado o número de atividades realizadas pelo Departamento, conforme 

recomendações do Conselho Pedagógico. (CSH) 

 As atividades previstas estavam de acordo com o estabelecido. Atendendo ao condicionamento imposto 
pelo confinamento a redução de atividades, nomeadamente extracurriculares, de alguma forma veio 
ajudar a que não fossem prejudicados o cumprimento dos programas. As atividades que não foi possível 
concretizar, nomeadamente aquelas que integravam os “dias das ciências”, tiveram por consequência o 
empobrecimento do currículo, e também não trouxeram o reconhecimento devido a todo o trabalho de 
preparação quer de alunos quer de professores. (CEE) 

 Os professores do departamento consideram que o número de atividades foi ajustado e equilibrado. Os 
professores estiveram envolvidos em atividades promovidas por outros departamentos e por outros 
promotores. Houve atividades que não se realizaram dado o fecho das escolas e o plano de contingência. 
(EXP) 

 

 

 

Diversidade 

 As atividades foram diversificadas e de acordo com as temáticas exploradas e situações relacionadas com 
os projetos propostos, os interesses e necessidades de cada grupo. (PRÉ) 

 As atividades centraram as suas temáticas em áreas do saber diversificadas e transversais ao Projeto 
Educativo e ao Plano de Turma. (1º Ciclo) 

 As atividades foram bastante diversificadas: exposição de trabalhos, participação em concursos de leitura 
e escrita, SuperTmatik, idas ao teatro, comemoração de dias festivos, desafios de leitura, participação no 
concurso Literacia 3Di promovido pela Porto Editora e participação em espetáculos. (LÍNG) 

 As atividades realizadas foram diversificadas, contemplando temas/conteúdos lecionados; tiveram como 
objetivo contribuir para o desenvolvimento das competências exigidas pelos currículos, assim como a 
aquisição/desenvolvimento de competências sociais e o enriquecimento cultural dos alunos, numa 
perspetiva de formação integral. (CSH) 

 As atividades que foi possível concretizar envolveram sempre a articulação das diversas áreas e os vários 
anos de escolaridade e procuraram o desenvolvimento das mais variadas competências. (CEE) 

 Os professores consideram que as atividades foram diversificadas e adequadas abrangendo várias 
temáticas e contribuíram para alcançar os objetivos previstos no projeto educativo. (EXP) 

 
 

 

 

Tipo de 

destinatário 

 Os destinatários foram diversificados: alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo, Pais/ Encarregados de Educação e 
restante Comunidade educativa. (PRÉ) 

 As atividades desenvolvidas foram planeadas e dinamizadas tendo em conta o grupo etário, o perfil dos 
alunos, o ano de escolaridade, a comunidade educativa e os objetivos a que se propunham. (1º Ciclo) 

 As atividades destinaram-se a alunos de todos os ciclos de ensino e à comunidade. (LÍNG) 

 Preocupamo-nos em atingir um público diversificado: alunos dos três níveis de ensino e comunidade 
educativa em geral. (CSH) 

 Como sempre, a preocupação de envolver todos os elementos da comunidade educativa, foi um dos 
objetivos principais. (CEE) 

 As atividades tiveram como destinatários fundamentalmente os alunos, algumas tiveram como 
destinatários os Encarregados de Educação e a comunidade educativa, pelo que se conclui que procuraram 
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ser abrangentes relativamente ao público-alvo. (EXP) 

 
 

 

 

Articulação 

com outras 

estruturas do 

Agrupamento 

 Foram maioritariamente realizadas em articulação com as diferentes turmas do pré-escolar e o 1º ciclo. 

(PRÉ) 

 Foram promovidas e realizadas atividades em articulação com outros Departamentos, nomeadamente 

com o Pré-Escolar e Centro de Recursos/Biblioteca Escolar e participámos em atividades dinamizadas pelos 

seguintes Departamentos: Departamento de Línguas, Departamento de Expressões, Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais, SPO e Direção do Agrupamento. (1º Ciclo) 

 O Departamento articulou com a Direção, Biblioteca Escolar, Departamento do 1º ciclo, Clubes e Sala Mais. 

(LÍNG) 

 O Departamento articulou com outros Departamentos com outros departamentos (Línguas, Expressões e 

1º ciclo) com a BE e a Direção. (CSH) 

 Houve articulação com outros departamentos e estruturas, nomeadamente com o departamento de 

Expressões. (CEE) 

 Todas as atividades foram articuladas, com a Direção, Departamentos, Diretores de Turma, Clubes, 

Encarregados de Educação, outras estruturas da escola e parceiros educativos. (EXP)  

 

 

 

Contributo 

para a 

concretização 

do Projeto 

Educativo 

 Todas as atividades contribuíram, direta ou indiretamente, para a formação integral dos alunos e para a 

melhoria dos resultados. (PRÉ) 

 As atividades tiveram como principais objetivos: melhorar a qualidade do sucesso, consolidar 

aprendizagens, apelar ao pensamento crítico, à comunicação, ao trabalho colaborativo e à criatividade, 

aproximar e envolver a comunidade educativa na dinamização da vida escolar. Em suma, fomentar a 

capacidade de aprendizagem ao longo da vida com o propósito de abraçar um novo Paradigma de atuação 

que transforme o AEG na “ESCOLA PARA UM AMANHÃ DIFERENTE”. (1ºciclo) 

 As atividades implementadas pelo Departamento contribuíram fortemente para o desenvolvimento de 

outras competências nos alunos e que passam essencialmente pela sensibilização dos mesmos para a 

importância do saber estar perante determinada situação, especialmente nas atividades que envolveram 

saídas do espaço escolar e atividades de grupo, competências sociais e relacionais como saber interagir e o 

respeito pelos outros. As atividades desenvolvidas pelo Departamento contribuíram para a melhoria dos 

resultados académicos, o contacto com ambientes culturais de nível elevado e para a formação integral 

dos nossos alunos. (LÍNG) 

 As atividades realizadas proporcionam situações não formais de aprendizagem, permitem a vivência de 

novas experiências e o contacto com outras realidades. Facilitam a socialização e a cooperação e 

contribuem para a aquisição/desenvolvimento de outras competências necessárias à formação integral e 

exigidas no perfil do aluno. (CSH) 

 As atividades propostas têm sempre esse pressuposto, sendo nossa convicção que é concretizado de 

forma satisfatória, apesar de este ano letivo, não ter sido possível implementar uma parte considerável 

das atividades que haviam sido propostas. (CEE) 

 As atividades promoveram a aquisição das competências curriculares (aprendizagens essenciais) indo ao 

encontro do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, pois foram efetuadas em conformidade 

com os conteúdos lecionados e potenciaram outras competências, nomeadamente no que respeita à 

melhoria da autonomia, da autoestima, capacidades motoras e cognitivas, do espírito crítico, criativo, 

artístico, empreendedor e cívico, contribuindo para o desenvolvimento global do aluno. (EXP) 

 

Com base no parecer dos diferentes Departamentos, conclui-se que as atividades dinamizadas 

contribuíram para a melhoria da qualidade do sucesso académico e potenciaram o desenvolvimento 

de diferentes competências em várias áreas, tais como pensamento crítico e pensamento criativo, 

informação e comunicação, relacionamento interpessoal de respeito pelo outro e adoção de 

comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. Visaram a formação integral 
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do aluno e envolveram a comunidade educativa e envolvente na dinamização da vida escolar. 

Permitiram a vivência de novas experiências e o contacto com outras realidades. 

 

2. Apreciação da concretização dos objetivos operacionais do Contrato de Autonomia 

O Agrupamento tem promovido ações e estratégias no sentido da concretização dos objetivos 

operacionais contratualizados e decorrentes dos seguintes objetivos gerais: 

1. Melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a qualidade do sucesso. 

2. Aprofundar a relação Escola/Família/Comunidade. 

3. Aprofundar a autoavaliação. 

Apesar de todos as contingências impostas pelo ensino à distância, o Agrupamento encontrou 

respostas educativas de qualidade para acompanhar os seus alunos, numa estreita articulação com as 

suas famílias.  

Apresenta-se, de seguida, o ponto da situação face a cada um dos objetivos operacionais do 

Contrato de Autonomia. 

 

2.1. Melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a qualidade do sucesso 

O Agrupamento implementou um processo de ensino-aprendizagem à distância que incluiu 

um conjunto de ações, estratégias e dinâmicas que permitiram, em regra, a manutenção das 

classificações atribuídas no final do 2º período, registando-se até melhorias, depois daquelas já terem 

sido bem melhores do que as obtidas no ano letivo anterior e no período homólogo. 

Através da conjugação de esforços, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, do forte 

empenho de todos os profissionais associado ao trabalho colaborativo consistente foi possível dar 

mais um passo em frente na melhoria contínua, progressiva e consolidada do serviço educativo 

prestado.  

O aprofundamento do trabalho de articulação dos docentes titulares (1º ciclo) e Diretores de 

turma (2º e 3º ciclo) com os encarregados de educação, a prioridade do trabalho de apoio 

pedagógico (mesmo na modalidade de ensino à distância), a adoção de medidas de apoio à 

aprendizagem e à inclusão, desde universais até às adicionais, passando pelas seletivas, procurando-

se diagnosticar e superar as dificuldades o mais precocemente possível, numa articulação constante 

promovida pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), foram determinantes 

para a obtenção destes resultados. 

A implementação de um Plano Anual de Atividades diversificado e abrangente deu também 

um forte contributo para a melhoria dos resultados e desenvolvimento da formação integral dos 

alunos, tal como preconizado nos documentos orientadores do Agrupamento.  
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 Manter a taxa média de abandono escolar nos 0% 

TAXA MÉDIA DE ABANDONO ESCOLAR 

Valor de partida Valor 
Contra-

tualizado 

Valor Atingido Grau de 
Concretização 

(%) 
(média 

2007-12) 
(média 

2012-15) 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

média 

0% 0% 
Melhoria 

de 1% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

No Agrupamento continua a observar-se a ausência de abandono escolar, graças a um 

trabalho de articulação entre várias estruturas e serviços, que incluem os docentes, particularmente 

os diretores de turma/professores titulares de turma, a Direção, a Educadora Social, o Serviço de 

Psicologia e Orientação, a Ação Social Escolar e a Tutoria Social. Para este indicador de sucesso, ano 

após ano, tem contribuído o trabalho assertivo, junto de alunos e respetivas famílias, lutando-se 

contra a falta de expetativas em relação ao estudo e ao baixo nível económico-social. No 

Agrupamento, procura-se que todos os alunos se sintam bem na escola, motivados e com vontade de 

evoluírem e alcançarem sucesso. 

 Aumentar a taxa média global de sucesso escolar por ciclo de 1%, por comparação com a média de 

partida 

TAXA MÉDIA DE SUCESSO ESCOLAR 

Valor de partida Valor 
Contra-

tualizado 

Valor Atingido Grau de 
Concretização 

(%) ciclo 
(média 

2007-12) 
(média 

2012-15) 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

média 

1.º 97,3% 96,97% 
Melhoria 

de 1% 
98,18% 98,76% 98,14% 98,02% 99,03% 98,43% 145,6% 

2.º 95,4% 92,89% 
Melhoria 

de 1% 
97,75% 96,97% 98,20% 98,18% 100% 98,22% 533,0% 

3.º 91,2% 94,20% 
Melhoria 

de 1% 
95,35% 95,81% 93,20% 97,92% 100% 96,46% 225,6% 

 

A progressão média das taxas de sucesso escolar tem sido regularmente positiva ao longo dos 

anos de vigência do contrato (sendo cada vez mais difícil a superação dos resultados alcançados nos 

anos anteriores), mas o marcado esforço de melhoria contínua permitiu que os resultados alcançados 

pelo Agrupamento neste último ano do Contrato de Autonomia, com quase 100% de sucesso escolar 

nos três níveis de ensino, apenas se registando 1 retenção em todo o Agrupamento, é de destacar, 

pela relevância destes dados nos caminhos de sucesso delineados para os alunos. Salienta-se ainda 
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que a média da taxa de sucesso em qualquer ciclo de ensino está acima dos 96%, o que exigirá cada 

vez mais esforço para futuras melhorias. 

 

 

 

 Melhorar os valores médios globais da diferença entre os resultados da avaliação externa a nível 

nacional e os dos alunos do AEG em 2,3%, por comparação com a média 2012-2015; 

VALORES MÉDIOS GLOBAIS DA DIFERENÇA NA % DE SUCESSO ENTRE OS RESULTADOS 
DA AVALIAÇÃO EXTERNA A NÍVEL NACIONAL E OS DOS ALUNOS DO AEG 

Valor de partida Valor 
Contra-

tualizado 

Valor 

Atingido 
Grau de 

Concretização 
(%) 

Ano/ 
disc. 

(média 
2009-12) 

(média 
2012-15) 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

média 

9
º 

a
n
o
 

Port. +3,49% +5,37% Melhoria 
de 2,3% 

+5,21% -6,69% -9,28% -9,28% --- -1,85% --- 

Mat. +10,21% +29,41% +5,96% -4,15% +2,91% +2,91% --- +1,44% --- 

 

Devido aos condicionalismos provocados pela pandemia da COVID-19, as provas externas 

foram suspensas a nível nacional, não sendo assim possível aferir da evolução deste indicador. Em 

sintonia com os resultados da avaliação interna, era esperado que o Agrupamento (AEG) recuperasse 

a posição privilegiada atingida no 1º ciclo do Contrato de Autonomia. A título de balanço final, 

salienta-se o facto de o Agrupamento ter atingido no último ano de aplicação das provas a média 

positiva (3,05 valores) na disciplina de Matemática, ficando a média da percentagem de sucesso 

regularmente acima da média nacional. Pena foi que os resultados positivos da disciplina de 

Português do último ano das provas (67,5% de sucesso e 3,00 valores de média) não tivessem sido 

suficientes para melhorar o resultado da escola em relação ao ano anterior e tivessem ficado abaixo 

da média nacional, numa evolução que se tem traduzido em alguma irregularidade nos últimos anos.  

 É de registar, no entanto, que a melhoria dos resultados tem sido a regra, sendo de referir 

que os valores contratualizados foram definidos há mais de 10 anos e, tal como o AEG, também as 

outras escolas têm vindo a melhorar os seus resultados, notando-se que os do AEG já são dos mais 

elevados há muitos anos, sendo a sua margem de progressão mais reduzida. 

 Aumentar a percentagem média dos valores de sucesso de excelência (níveis 4 e 5 e equivalentes) em 

3%, por comparação com a média 2012-2015 

PERCENTAGEM MÉDIA DOS VALORES DE SUCESSO DE EXCELÊNCIA 
(NÍVEIS 4 E 5 E EQUIVALENTES) 

Valor de partida Valor 
Contra-

tualizado 

Valor 
Atingido 

Grau de 
Concretização 

(%) Ciclo 
(média 

2009-12) 
(média 

2012-15) 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2020-
2021 

média 
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2.º 26,28% 55,89% 
Melhoria 

de 3% 
57,99% 63,01% 63,01% 57,88% 67,52% 61,88% 199,7% 

3.º 18,83% 51,93% 
Melhoria 

de 3% 
53,95% 52,10% 48,09% 54,95% 61,89% 54,20% 75,5% 

 

 

 

O Agrupamento tem manifestado a ambição de melhorar significativamente os resultados de 

excelência, o que paulatinamente vai conseguindo. Estando a evolução dos resultados do 2º ciclo 

consolidada acima da ambiciosa meta dos 3% contratualizada, também a média do 3º ciclo se 

aproximou bastante dessa meta, tendo a mesma sido alcançada e superada nos últimos dois anos. 

 Proporcionar pelo menos 1 tipo de oferta formativa alternativa 

OFERTA FORMATIVA ALTERNATIVA DO AEG 

Anos anteriores 2015-2016 a 2019-20 

CEF II  e Curso Vocacional -------------------------------- 

 

Não tem existido um grupo de alunos suficiente para constituir uma turma de cursos 

alternativos, a que não é alheio o trabalho de prevenção que vem sendo desenvolvido e que reforça a 

motivação e interesse dos alunos e origina a que apenas dois/três alunos por ano têm necessitado de 

ser encaminhados para ofertas alternativas. Neste contexto, o AEG continua a trabalhar em rede com 

as restantes entidades formativas do Concelho de Vila Nova de Famalicão, sob coordenação da 

autarquia, de modo a poder encontrar e propor uma oferta formativa alternativa aos pouquíssimos 

alunos para quem o AEG não consegue adaptar o currículo do ensino regular às respetivas 

expetativas e motivações. 

 

2.2. Aprofundar a relação Escola/Família/Comunidade 

 O trabalho de articulação com a família e a comunidade tem sido uma das apostas do 

Agrupamento, tal como consignado no Projeto Educativo. Esta prioridade já foi reconhecida a nível 

local e concelhio e merecedora do Galardão VISÃO 25, na medida em que os alunos e as suas famílias 

reconhecem o papel da Escola na abertura de novos horizontes e criação de oportunidades de 

realização e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Os vários projetos desenvolvidos em parceria com entidades locais de diferente natureza 

(cultural, social ou económica) permitem o enriquecimento da qualidade do processo formativo dos 

alunos, logo desde o pré-escolar, lançando as bases para os resultados alcançados. 

Alguns dos exemplos desta articulação com as famílias e comunidade são as várias iniciativas 

do projeto “Momentos em Família”; as de articulação promovidas com os representantes dos pais 
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das diferentes turmas e as Associações de Pais; a participação ativa dos pais em várias atividades, de 

forma especial no pré-escolar e no primeiro ciclo, mas também no 2º e 3º ciclo; a participação do 

Agrupamento em várias atividades da Comunidade; a abertura de algumas atividades do 

Agrupamento a toda a comunidade envolvente; ou o apoio do Agrupamento a algumas das 

atividades de associações locais. 

O papel ativo e significativo das Associações de Pais, com a forte colaboração na melhoria 

contínua das condições físicas e dos equipamentos escolares (destaquem-se as melhorias na EB1 de 

Outiz e no recreio do 1º Ciclo da EBI de Gondifelos), tal como o envolvimento na dinâmica do 

Agrupamento, com a promoção de várias atividades de sua iniciativa ou a colaboração em muitas 

outras, são testemunhos claros do aprofundamento e consolidação desta relação. 

 Aumentar em 5% a taxa de participação dos encarregados de educação nas reuniões por comparação 

com 2012-2015 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES 

Valor de partida Valor 
Contra-

tualizado 

Valor 
Atingido 

Grau de 
Concretização 

(%) Ciclo 
2011- 
2012 

(média 
2012-15) 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

média 

1.º 95% 96% 
Melhoria 

de 5% 
97% 94% 94% 93% 82% 92% -80% 

2.º 81% 85% 
Melhoria 

de 5% 
85% 91% 90% 90% 85% 88% 64% 

3.º 78% 80% 
Melhoria 

de 5% 
82% 84% 87% 85% 82% 84% 80% 

 

A evolução neste parâmetro foi em regra positiva, com exceção do 1º ciclo onde os 96% do 

valor de partida (definidos na sequência da prorrogação por adenda), desde logo impedem que se 

atinja o valor de melhoria contratualizado (5%). É de destacar que vários pais/encarregados de 

educação que não podem comparecer nas datas das reuniões (pelo que não são contabilizados), 

posteriormente procuram reunir com os docentes titulares de turma e diretores de turma num 

momento em que para eles seja mais oportuno. É ainda de referir que este foi um ano atípico, em 

função da passagem para a modalidade de ensino à distância e com a adoção da mesma metodologia 

para as reuniões com os encarregados de educação, desde o final do 2º período, não estando esses 

dados aqui contabilizados. 

 Triplicar a taxa de encarregados de educação do 2º e 3º ciclo envolvidos na promoção de atividades 

abertas à comunidade ou a eles dirigidas de forma particular, por comparação com 2012-2015 

 Este indicador tem-se revelado positivo, pois nas dinâmicas instituídas, progressivamente e ao 

longo dos anos, constatam-se níveis elevados de participação nas atividades que os envolvem, 

resultantes do papel ativo e decisivo das associações de pais, do envolvimento de vários grupos 
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informais ou mesmo de iniciativas personalizadas, com destaque das iniciativas na concretização de 

diferentes dias comemorativos, festas e eventos de angariação de fundos e também na melhoria das 

condições de estabelecimentos de ensino, destacando-se neste ano o parque infantil do recreio do 1º 

ciclo da escola sede. 

As contingências deste ano condicionaram a participação presencial, mas denotou-se, em 

regra, um grande esforço no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos, no trabalho que 

desenvolviam à distância. 

 Promover pelo menos um projeto anual em conjunto com a comunidade envolvente e a ela dirigido  

 Os “Momentos em Família”, projeto coordenado pela Educadora Social, colocada no âmbito 

do Contrato de Autonomia, são uma referência de destaque no âmbito deste objetivo, através da 

promoção de diferentes atividades, tais como exposições, workshops, tertúlias, conferências, entre 

outras iniciativas), contribuindo para o enriquecimento da formação dos diversos atores do processo 

de ensino aprendizagem e para a melhoria do serviço educativo. 

Este ano a habitual participação do Agrupamento nas Feiras de Associativismo realizadas nas 

diferentes zonas geográficas do território educativo, em articulação com a Junta de União de 

Freguesias e o tecido associativo e empresarial local, foi condicionada também pelas medidas de 

contingência nacional no âmbito da prevenção da COVID-19, mantendo-se, no entanto, o trabalho 

realizado no âmbito da CSIF (Comissão Social Interfreguesias – Cavalões – Louro – Gondifelos – 

Outiz), onde a importância do papel do AEG é notório. 

 

2.3 Aprofundar a autoavaliação 

 Manter a monitorização constante e fina da evolução dos resultados escolares 

Os órgãos de gestão de topo e intermédios e as estruturas de coordenação e articulação 

curricular dedicam uma atenção especial à evolução dos resultados escolares, começando pelos 

Conselhos de Turma/Docentes passando pelo Conselho Pedagógico e pelos Departamentos, para 

regressar ao Conselho Pedagógico, sob o olhar da equipa de autoavaliação, que monitoriza este 

trabalho e as estratégias definidas para a sua melhoria. 

A equipa promotora da avaliação do sucesso académico (PASA) promove no seio do corpo 

docente a avaliação do Sucesso Académico, particularmente, a avaliação da eficácia e da qualidade 

interna. Apresenta a avaliação feita pelos docentes, nomeadamente, os juízos de valor produzidos e 

as estratégias de melhoria e/ou de reforço sugeridas a ter em conta na tomada de decisão. No final, a 

Equipa efetua a sua análise e expõe algumas recomendações.  
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Estes são dados específicos do processo da avaliação do sucesso académico, que fazem parte 

do processo de avaliação interna mais abrangente, numa metodologia que se pretende envolvente e 

holística, reunindo informação sobre os vários aspetos da organização, funcionamento e dinâmica do 

Agrupamento, proveniente dos vários atores e estruturas da comunidade educativa.  

O relatório produzido promove a reflexão em sede do Conselho Pedagógico e é dado a 

conhecer ao Conselho Geral. De acordo com o referente ao primeiro período do ano letivo de 2019-

2020, os docentes referem a “diversificação dos instrumentos de avaliação, se possível com a 

definição clara e atempada das questões orientadoras/objetivos curriculares que serão alvo de 

avaliação, como um dos caminhos para o sucesso académico dos alunos. Quanto às estratégias 

elencadas, foram enunciadas estratégias que visam uma maior participação dos alunos, não só em 

contexto de sala de aula, como também em atividades, desafios e projetos dinamizados por 

diferentes promotores. A diversificação de recursos e ferramentas foi também apresentada como 

potenciadora da aprendizagem, que é avaliada através de um conjunto de instrumentos, onde se 

nota que os testes escritos sumativos não têm a relevância de outrora na avaliação dos alunos, sendo 

fulcral o diálogo com os alunos sobre os progressos atingidos e as dificuldades surgidas. A 

intensificação do reforço positivo é apresentada por vários docentes como estratégia promotora do 

empenho e persistência dos alunos na superação das suas dificuldades e melhoria do sucesso 

académico. Outras estratégias a enumerar são: a implementação de atividades lúdicas e 

experimentais no desenvolvimento do currículo; o apoio individualizado; a sistematização e 

consolidação de conteúdos através da resolução de diferentes fichas de trabalho e de treino; o 

reforço de dinâmicas de trabalho de pares/grupo, fomentando o trabalho cooperativo; o uso 

frequente de recursos digitais; a promoção das interações verbais no decurso das aulas; a utilização 

de paralelismos entre as matérias lecionadas e situações do quotidiano”.     

Quanto às estratégias de natureza organizacional, os docentes deram relevância ao reforço do 

apoio educativo, ao encaminhamento dos alunos para a Sala mais (otimizando as tutorias 

pedagógicas), e Serviço de Psicologia e Orientação, à articulação entre o diretor de turma e o tutor e 

ao maior envolvimento e colaboração dos encarregados de educação no processo de ensino-

aprendizagem dos seus educandos.    

A Equipa PASA ressalvou neste relatório, que, numa perspetiva inclusiva, é imprescindível que 

as estratégias pedagógicas sejam diversificadas, com base nas competências e necessidades de cada 

aluno e valorizando as suas potencialidades e interesses. “Só assim será exequível a participação 

efetiva de todos e de cada um, em igualdade de oportunidades, e a progressão no currículo e nas 
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aprendizagens, com vista ao sucesso educativo, tal como descrito no decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho”.  

 Promover a avaliação da satisfação dos serviços do Agrupamento, pelos diferentes utentes 

Reconhecendo a importância da auscultação dos serviços educativos, com vista à sua 

melhoria e resolução de problemas, o Agrupamento recorre ao serviço dos docentes titulares de 

turma/diretores de turma, na sua articulação com os alunos e com as famílias. Por outro lado, a 

adoção de uma política de gestão com atendimento permanente, onde a Direção está sempre 

disponível para ouvir os diferentes elementos da comunidade educativa, incluindo os pais / 

encarregados de educação, no sentido de identificar eventuais problemas e promover, em 

articulação com as diferentes estruturas do Agrupamento e cada um dos seus elementos, a respetiva 

solução. Esta política de articulação da gestão com a comunidade educativa tem sido alargada ao 

território, com “Os Dias da Direção no Território”, mas perante a situação pandémica, a Direção 

acompanha, de modo formal, as atividades e condições de trabalho e ausculta os atores dos 

respetivos estabelecimentos de ensino.  

É ainda de referir pela sua relevância, as reuniões periódicas com os representantes de pais 

das diferentes turmas (desde o pré-escolar ao 9º ano) e as Associações de Pais e com os delegados de 

turma (2º e 3º ciclo) para se fazer o ponto da situação da dinâmica e da organização do 

Agrupamento. 

 Aprofundar a política de avaliação dos processos educativos 

Nesta área de aprofundamento da autoavaliação, é de salientar a atuação da Equipa de 

Avaliação Interna no âmbito da monitorização direta do trabalho pedagógico, que se tem vindo a 

enraizar, de uma forma natural, nas práticas das diferentes estruturas de coordenação pedagógica, 

particularmente em articulação com a Direção, o Conselho Pedagógico e os Departamentos 

Curriculares, incidindo a sua ação particular sobre uma área diferente em cada ano letivo.  

No ano letivo 2019-20, o trabalho de projeto (disciplinar, interdisciplinar e domínios de 

autonomia curricular) foi a área particularmente monitorizada, mas este acompanhamento foi 

interrompido na fase final do 2º período, na sequência da passagem para o regime de ensino à 

distância.  
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II – OUTROS INDICADORES APRECIADOS  

1. Acompanhamento e monitorização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Gondifelos tem patente uma matriz 

inclusiva, onde cada aluno, independentemente da sua situação pessoal e social, pode encontrar 

respostas que lhe possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras do seu 

crescimento pessoal e da sua plena inclusão social.  

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) avalia, adapta e faz propostas 

quanto ao nível de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão de alunos identificados, ao 

abrigo do decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho. Sob o lema, TOD@S CONTAM E IMPORTAM, a Equipa 

destaca, no seu Relatório Final de Monitorização da Eficácia destas medidas, que o “enquadramento 

do Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho e as mudanças que implica na organização da escola, na 

tomada de decisões e na ação educativa, requer um entendimento comum a nível concetual e 

terminológico por parte dos atores envolvidos no ato educativo, assim como, quando analisamos 

estes resultados devemos ter em conta que são alunos com as mais variadas dificuldades em aceder 

à aprendizagem. Estas dificuldades combinadas potenciam-se e afetam de maneira muito 

heterogénea cada aluno”.  

Com as contingências do ensino à distância (E@D), o Agrupamento “organizou-se para 

continuar a proporcionar equidade a estes alunos, continuando a atender individualmente cada caso, 

intervindo positivamente e trabalhando na criação de condições equitativas, diferenciadas e 

integradoras que permitiram a todos ter condições de acesso às aprendizagens mesmo na 

modalidade de E@D.” 

Do Relatório de Monitorização da Eficácia das Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão 

extraem-se os seguintes dados e conclusões: 

 Pré-Escolar: 4 alunos beneficiam de medidas seletivas, nomeadamente Apoio psicopedagógico. 

Durante o 3º período letivo, com a modalidade do E@D, não foi possível operacionalizar a medida 

seletiva do apoio psicopedagógico, mas realizou-se uma articulação entre a Educadora, a Professora da 

Educação Especial, a Psicóloga e a professora da ELI4, com partilha de materiais, e não havendo 

situações de especial vulnerabilidade, a Educadora assumiu este papel congregador à distância, 

mantendo com os pais e alunos uma comunicação e um acompanhamento na realização das tarefas 

propostas no Roteiro de Atividades semanal para o Pré-escolar. 

 1º CEB: no terceiro período letivo, 50 alunos beneficiaram de medidas universais e 16 de medidas 

seletivas. 
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Da análise do gráfico, verifica-se que as medidas 

seletivas foram globalmente eficazes para 13 

alunos; globalmente pouco eficazes para 2 

alunos; globalmente não eficazes para 1 aluno e 

pouco eficazes para 1 aluno na disciplina de 

Matemática. 

 

 

 

 

 2º CEB: no terceiro período letivo, 27 alunos beneficiaram de medidas universais, 9 de medidas 

seletivas e 1 de medidas adicionais. 

Da análise do gráfico, verifica-se que as medidas 

seletivas foram globalmente eficazes para todos os 

alunos com as seguintes exceções: pouco eficazes 

para 2 alunos na disciplina de matemática; pouco 

eficazes para 1 aluno nas disciplinas de português, 

ciências (CNA) e inglês e não eficazes para 2 alunos 

na disciplina de CNA e 1 aluno na disciplina de 

matemática.  

No caso do aluno com medidas adicionais, estas 

foram consideradas eficazes. 

 3º CEB: no terceiro período letivo, 78 alunos beneficiaram de medidas universais, 20 de medidas 

seletivas e 1 aluno beneficiou de medidas adicionais. 

Da análise do gráfico, verifica-se que as medidas 

seletivas foram globalmente eficazes para todos 

os alunos com as seguintes exceções: pouco 

eficazes para 6 alunos na disciplina de geografia; 5 

alunos na disciplina de matemática, 4 na disciplina 

de CNA; 3 nas disciplinas de história e Físico-

Química; 2 na disciplina de português; 1 nas 

disciplinas de ET e inglês e não eficazes para 1 

aluno na disciplina de inglês.  
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Análise global 

 
No Agrupamento, no ano letivo de 2019-2020, 206 alunos beneficiaram de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão ao abrigo do Decreto-lei n.º 54/2018 de 6 de julho: 155 alunos 

beneficiaram do primeiro nível de medidas (universais), 49 alunos do segundo nível de medidas 

(seletivas) e 2 alunos do terceiro nível de medidas (adicionais). 

“Tendo em conta as dificuldades abrangentes denotadas por estes alunos e os desafios 

lançados pelo E@D, também se deu continuidade aos apoios ministrados pelos professores da 

Educação Especial, traduzindo-se em aulas síncronas e assíncronas (previsto no ponto 3 do 

Roteiro do AEG para E@D e encetou-se uma intervenção determinante por parte da 

psicóloga, educadora social e parceiros como o GADI junto das famílias, pois alavancaram um 

apoio constante na criação das melhores condições para que E@D pudesse acontecer. 

Podemos concluir, que esta concertação de atores e sinergias também contribuíram 

positivamente para que estas medidas fossem eficazes, tendo estes alunos acedido 

equitativamente aos respetivos currículos.” in Relatório de Monitorização da Eficácia das 

Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão. 

Podemos concluir que as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, na sua 

globalidade, foram eficazes e responderam às necessidades educativas dos alunos envolvidos.  

 

2. Partilha de saberes, materiais e experiências  

Os Departamentos, nas suas reuniões de trabalho, continuaram a promover a partilha de 

saberes, materiais e experiências. No seguimento desta prática, é preenchido um modelo próprio de 

monitorização desta partilha onde constam os seguintes itens: a área de partilha (organização 

curricular; metodologias/ estratégias de ensino-aprendizagem; avaliação de aprendizagens; 

projetos…); a intencionalidade da seleção de partilha; a origem (experiência pessoal; experiência de 

outro; experiência na nossa escola; experiência noutra escola; investigação própria; investigação 

bibliográfica…); resumo e resultados da primeira reflexão.  

Os dados que analisamos referem-se ao período do regime presencial, na medida em que esta 

monitorização ficou suspensa com a passagem para o regime à distância.  

O Departamento do Pré-Escolar centrou a sua partilha em projetos como o “Falar, ler e 

escrever” e “Eu e a Escola”, em ferramentas como o Quadro de regulação do comportamento e 

materiais como fichas de registo de experiências e o Geoplano.  

No Departamento do Primeiro Ciclo, os professores partilharam estratégias de ensino-

aprendizagem na didática das disciplinas e construção do conhecimento. 
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No Departamento de Línguas, as áreas de partilha foram a implementação de atividades com 

resultados positivos, metodologias de ensino-aprendizagem e ferramentas e experiências de 

articulação interdisciplinar. 

No Departamento de Ciências Sociais e Humanas foram também partilhadas estratégias de 

ensino-aprendizagem e materiais lúdico-pedagógicos e desenvolvidas temáticas como o trabalho 

colaborativo entre os alunos e a aprendizagem de e para as aprendizagens. 

No Departamento de Ciências Exatas e Experimentais houve reflexão e partilha sobre critérios 

e instrumentos de avaliação, ferramentas de apoio à aprendizagem (software e plataforma) e 

estratégias de envolvimento/recuperação de alunos com dificuldades.  

No Departamento de Expressões procedeu-se à análise e discussão dos casos de alunos com 

medidas seletivas e adicionais e a metodologia adotada foi a análise de um caso por reunião, 

nomeadamente no que respeita às estratégias adotadas por cada professor, as estratégias que 

melhor resultam e as que melhor se adequam a cada situação. Foram focadas problemáticas como: 

PHDA, Dislexia, Autismo e Síndrome de Down, com vista a um melhor conhecimento por parte dos 

docentes e adoção das melhores respostas para os alunos com estas características.  

Através da análise dos instrumentos de monitorização observados, pode-se concluir que as 

reflexões incidiram essencialmente nas seguintes áreas:  

 Estratégias potenciadoras do sucesso educativo, incluindo diferenciadas, de intervenção na 

sala de aula; 

 Experiências de articulação curricular; 

 Partilha de materiais e ferramentas de aprendizagem; 

 Adaptações no ambiente onde decorre a aprendizagem; 

 Aplicação de medidas de universais de diferenciação Pedagógica e acomodações curriculares; 

 Aplicação de medidas seletivas e adicionais; 

 Avaliação das aprendizagens.   

Estas partilhas nascem da experiência pessoal dos professores no contacto diário com os 

alunos, mas também tiveram origem na investigação e reflexão individual feita por cada professor, 

em formações realizadas, encontros, fóruns e reuniões de trabalho. 

 No Agrupamento, o trabalho colaborativo é assumido como natural e boa prática para a 

melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos e desenvolvimento profissional dos docentes. 
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III – PONTOS FORTES E ASPETOS A MELHORAR 

Na sequência do trabalho de reflexão sobre os dados apresentados e outros também 

recolhidos e analisados, a Equipa considera ser de identificar os seguintes pontos fortes e áreas de 

melhoria: 

1. Pontos Fortes  

 Sentimento de identidade e de pertença pelos diferentes elementos da comunidade educativa. 

 Promoção de uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade, com vista à qualidade do 

sucesso educativo.  

 Clima de proximidade e confiança entre os alunos, professores e pessoal não docente. 

 Disponibilidade e criação de condições por parte da Direção na resolução de problemas, resposta 

a desafios e concretização das atividades promovidas pela escola;   

 “Dias da Direção no Território”, onde, de modo formal, a Direção acompanha as atividades e 

condições de trabalho e ausculta os atores dos respetivos estabelecimentos de ensino. 

 Dinamização de um Plano Anual de Atividades rico, diversificado e abrangente e que cumpre a 

missão do Agrupamento, proporcionando aos alunos uma formação integral. 

 Implementação de projetos/clubes/oficinas/palestras que desenvolvem nos alunos competências 

de comunicação, empreendedorismo, criatividade e sentido crítico.  

 Serviço de “Provedoria do empreendedorismo”, com o objetivo de proporcionar apoio aos alunos 

para apresentarem, planificarem, concretizarem e avaliarem projetos de sua própria iniciativa. 

 Abertura por parte dos alunos para acolherem novos alunos vindos de outras escolas. 

 Estabelecimento de parcerias com entidades locais de diferente natureza que permitem o 

desenvolvimento de projetos e o enriquecimento da qualidade do processo formativo dos alunos. 

 Aposta na articulação e cooperação entre a escola/família/comunidade.  

 Abertura da escola para a participação em projetos nacionais e internacionais. 

 Valorização da intervenção do pessoal não docente no acompanhamento das atividades dos 

alunos, transmitindo confiança à comunidade educativa. 

 Monitorização fina e periódica dos resultados académicos, com comparação de vários dados 

evolutivos, permitindo identificar dificuldades na aprendizagem e definir estratégias de 

superação.  

 Consolidação da ausência de abandono escolar. 

 Trabalho colaborativo consolidado através da partilha de saberes, materiais e experiências. 

 Atualização regular da Página da Internet do Agrupamento. 

 Publicação regular de notícias no Boletim da Educação do Município de Vila Nova de Famalicão. 
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2. Aspetos a melhorar 

 Reforçar a aplicação de projetos disciplinares e interdisciplinares como mais-valias para a 

aprendizagem dos alunos.  

 Reforçar o trabalho prático ou experimental. 

 Continuar a promover a opção curricular de domínios de autonomia curricular, estabelecendo 

tempos de trabalho interdisciplinar, mobilização de aprendizagens essenciais e o trabalho 

colaborativo. 

 Continuar a apostar na diversificação de instrumentos de avaliação, de modo a recolher de forma 

contínua informação sobre o desempenho dos alunos e permitir a adoção/reforço de estratégias 

de recuperação e melhoria de resultados. 

 Reforçar a implementação de projetos, iniciativas e eventos que promovam a história local. 

 Reforçar o trabalho cooperativo entre os alunos, constituindo grupos de trabalho heterogéneos, 

com necessidades e potencialidades diferentes.  

 Aumentar a frequência de sessões de sensibilização e outras ações dirigidas aos Pais e 

Encarregados de Educação, de modo a reforçar o seu envolvimento e cooperação ativa na 

construção de um percurso escolar de sucesso para os seus educandos. 

 Promover a atualização científica, didática e pedagógica, continuando a proporcionar formação 

ao pessoal docente.  

 Proporcionar mais formação ao pessoal não docente. 

 Implementar ações de melhoria dos recursos físicos e materiais do Agrupamento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório foi produzido pela Equipa de Avaliação Interna e procurou analisar o 

desempenho do Agrupamento mediante a identificação de boas práticas (pontos fortes) e das 

fragilidades da organização (aspetos a melhorar).  

Concluiu-se que as dinâmicas instituídas no Agrupamento de Escolas de Gondifelos são 

caracterizadas por uma grande envolvência e participação dos diferentes elementos da comunidade 

educativa, que se comprometem com o desenvolvimento da missão patente no Projeto Educativo 

AEG a construção de uma Escola para um amanhã diferente, paradigma de atuação que “privilegie 

não a transmissão de saberes, mas a condução dos alunos na aquisição de conhecimentos gerais e 

sociais que lhes permitam a compreensão e a análise crítica do que os rodeia, numa perspetiva de 

desenvolvimento da capacidade de autoaprendizagem”, in Projeto Educativo 2019-2022. 

Apesar dos condicionalismos impostos pela pandemia da COVID-19, o Agrupamento 

evidenciou a sua capacidade para ultrapassar dificuldades e constrangimentos e resolver problemas. 

Implementou um diferenciado e alargado conjunto de atividades, proporcionando aos alunos 

diferentes oportunidades para realizarem aprendizagens significativas, apelando à sua participação, 

no caminho de uma cidadania ativa e de responsabilidade. 

O Agrupamento, na sua ação e estratégia, comprometeu-se com os objetivos traçados, 

nomeadamente com a melhoria do processo de ensino-aprendizagem através da aplicação de 

estratégias de diferenciação pedagógica e outras, com a valorização e aprofundamento da relação 

Escola/Família/Comunidade com atividades diversas e com a melhoria dos mecanismos de auto 

avaliação e regulação do processo de ensino-aprendizagem, através da análise sistemática dos 

resultados e implementação de estratégias de melhoria. 

A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO -nas dimensões do SER, SABER, FAZER- continua a ser o 

eixo central do trabalho a desenvolver, pois “a construção do saber tem que estar acompanhada pelo 

desenvolvimento adequado e equilibrado de valores e atitudes e de competências de 

empreendedorismo e criatividade, é preciso que a escola dê uma resposta verdadeiramente capaz 

para preparar os alunos para uma intervenção refletida, ativa e articulada numa sociedade marcada 

por uma evolução vertiginosa”, in Projeto Educativo 2019-2022. 

 Pretende-se que este relatório fomente a reflexão e seja um instrumento para a adoção de 

estratégias de desenvolvimento organizacional mobilizadoras da melhoria do serviço educativo 

prestado.   

Agrupamento de Escolas de Gondifelos, 07 de abril de 2021 

A Equipa de Avaliação Interna 


