
 

 

 

 

 

 

Ano Lectivo 2009/2010 
 

Abril  de 2010  
 

Equipa de Avaliação Interna                                                                 
da Escola Secundária com 3º CEB de Lousada 

 

2º RELATÓRIO DE AUTO–AVALIAÇÃO 

  
O conceito de qualidade educativa que é, em si mesmo, um conceito fluido e multidimensional, assenta na concepção de qualidade 
como transformação e mudança sustentada, centrada no desenvolvimento qualitativo da organização escolar. A avaliação consiste 
num processo sistemático de recolha de dados sobre o sistema geral de actuação educativa que permite obter informação válida e 
fiável para formar juízos de valor acerca de uma situação. Estes juízos serão utilizados para tomar decisões com o objectivo de 
melhorar a actividade educativa. A análise reflexiva constitui um contributo para ajudar a conceber a escola como um sistema 
aberto e dinâmico, e principalmente como uma cultura que contextualiza e dá forma a todos os modos de acção institucional e de 
inovação, conferindo-lhes sentido e significado. 
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     Constituição da Equipa  

A Equipa da Avaliação Interna da Escola Secundária C/ 3º CEB de Lousada, formada em Outubro de 2009, é 
constituída pelos seguintes elementos: 

1. Isabel Pinto - Docente  (Coordenadora da Avaliação Interna de Escola) 

2. Alice Teixeira - Docente 

3. Alexandre Ribeiro – Docente 

4. Graça Solha - Docente  

5. Joaquina Dias - Docente 

6. Teresa Cardoso – Ex-Docente/Amigo Crítico 

7. Paula Sousa - Representante dos Funcionários 

8. Boaventura Cunha - Representante dos Pais/Encarregados de Educação 

9. Joana Francisco - Representante dos Alunos 

10. Susana Moreira – Psicóloga/Representante da Comunidade Escolar 
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A avaliação deve servir para corrigir situações problemáticas, mas deve servir 

igualmente para identificar inovações e boas práticas. 
 

 

 

 

 

 

“Estamos hoje face a um sistema que sofreu nos últimos anos profundas mudanças, 

que cresceu de forma vertiginosa (…). O acesso ao ensino democratizou-se, há novos 

públicos que o frequentam, a formação avançada dos docentes progrediu de modo 

muito significativo e foram realizados importantes investimentos, em edifícios e em 

equipamentos. As mudanças recentes exigem que se conheça bem as instituições que 

temos, o que implica estudá-las e avaliá-las. Só assim poderemos melhorar o ensino e 

adaptá-lo às exigências dos novos tempos. A avaliação deve servir, a meu ver, para 

corrigir situações problemáticas, mas deve servir igualmente para identificar inovações 

e boas práticas (…) é essencial à decisão política, à correcção do sistema e à melhoria 

dos cursos. Não podemos ficar paralisados em torno das nossas dificuldades e devemos 

valorizar o que de positivo fazemos. Só assim ganharemos confiança na nossa 

capacidade de resolver problemas e de evoluir.” 

 

 

 

Excerto do discurso do Presidente da República por ocasião da Sessão de Abertura do Seminário “Avaliação e Acreditação”, 

Lisboa, em 30 de Novembro de 2001 
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22ºº  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  IINNTTEERRNNAA  ((rreellaattiivvoo  aaoo  22ººppeerrííooddoo))  

DDAA  EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA  CC//33ºº  CCIICCLLOO  EEBB  DDEE  LLOOUUSSAADDAA  

  

  

  

“Esclareça-se que a matéria de estudo aqui proposta, embora centrada nas questões da avaliação e orientação para a 

qualidade, não abarca as questões especulativas de um conceito geral de qualidade nem as especificidades da 

designada qualidade do ensino ou da educação no seu global, abordando sim a regulação política através do uso de 

instrumentos de auto-avaliação como suporte de uma exigida “gestão da qualidade” para os estabelecimentos 

escolares (Bonstingl, 1996), tendo como cenário de fundo a construção integradora de um espaço educacional europeu 

(Lawn & Keiner, 2006; Nóvoa, 2002, 2005; Nóvoa & Lawn, 2002).” 

in, http://sisifo.fpce.ul.pt/?r=13&p=33 

 

Introdução 

A avaliação das escolas é um processo contínuo e sistemático com o objectivo de apreciar como estão a ser 
prosseguidas as metas educativas a fim de as ajustar ao contexto, fundamentar a tomada de decisões e 
prestar contas a toda a comunidade escolar e educativa. Neste sentido, a avaliação interna da escola deve 
articular a prestação de contas sobre o uso dos seus recursos humanos e materiais face aos resultados 
escolares alcançados com um propósito único: o de promover a melhoria da organização.  
 
A questão fundamental do nosso trabalho é determinar de que forma a política educativa da nossa escola 
pode influenciar as aprendizagens dos nossos alunos. 
 
Com a exposição deste segundo relatório no ano lectivo 2009/2010 a equipa da avaliação interna da Escola 
Secundária de Lousada pretende apresentar uma informação relativa ao 2º período, sobretudo no que diz 
respeito às classificações/resultados por ano e por disciplina, à indisciplina e às aulas de substituição. Ainda 
se apresenta, uma reflexão sobre os relatórios do Programa AVES, iniciativa da Fundação Manuel Leão, um 
balanço sobre a concretização do Plano de Acção da equipa de Avaliação Interna e, por último, também um 
balanço da Associação de Estudantes, fazendo uma reflexão de escola a várias “vozes”.   

  

OOnnddee  qquueerreemmooss  cchheeggaarr??  CCoommoo  ppeennssaammooss  mmeellhhoorraarr??  OO  qquuee  ddeevveemmooss  ffaazzeerr  ppaarraa  oo  

ccoonnsseegguuiirr??  

 

http://sisifo.fpce.ul.pt/actions/see.php?id=1798&type=referencia
http://sisifo.fpce.ul.pt/actions/see.php?id=1814&type=referencia
http://sisifo.fpce.ul.pt/actions/see.php?id=1821&type=referencia
http://sisifo.fpce.ul.pt/actions/see.php?id=1822&type=referencia
http://sisifo.fpce.ul.pt/actions/see.php?id=1821&type=referencia
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1. Resultados Internos dos alunos da ESL, no ano lectivo 2009|2010 

Foram analisados os resultados obtidos pelos 1298 alunos avaliados, discriminados da seguinte forma: 

2.   Ensino Básico, 382 alunos. 
3.   Ensino Secundário, 663 alunos                                  
4.   Ensino Vocacional, Tecnológico e Profissional, 253 alunos.  

 
A análise teve como base as pautas de avaliação do 2.º período e os dados disponibilizados pela Direcção. 

As variações que se registam em relação ao 1º período devem-se a transferências verificadas 

(especialmente no caso do ensino básico), a anulações de matrícula e exclusões por faltas. 

Em virtude da crescente oferta formativa, da grande diversidade de disciplinas específicas e técnicas e do 

número de alunos inscritos foi separada a análise da avaliação do ensino vocacional básico e dos cursos 

tecnológicos e profissionais do Ensino Secundário.  

  

1.1 Ensino Básico 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 7º Ano 

Os resultados escolares mantiveram-se em relação ao período anterior com 84% de positivas e 

melhoraram relativamente ao mesmo período do ano anterior em um ponto percentual. 

Todas as disciplinas apresentam mais de 50% de positivas e com resultados superiores aos do último ano 

lectivo, com excepção de História e Geografia que diminuíram ligeiramente e de Física e Química que 

baixou de 79% de positivas para 68%. 

As disciplinas que apresentam percentagens mais elevadas de níveis negativos são: Matemática (32%) 

especialmente nas turmas C e D que apresentam mais de 50% de níveis negativos nesta disciplina e Física e 

Química também com 32% de negativas. 

Em relação ao período anterior, o número de negativas aumentou nas disciplinas de Espanhol, Geografia, 

Física e Química e História. Ao contrário, na disciplina de Português o número de negativas diminuiu 

significativamente. 

A turma B continua a apresentar o maior número de alunos com 6 negativas (7 alunos que corresponde a 

cerca de 26% dos alunos da turma) correspondendo a cerca de 44% dos alunos do 7º ano com este nº de 

negativas. 

O insucesso individual dos alunos diminuiu em relação ao ano anterior de 33% para 22%, mas é 

ligeiramente superior ao do 1º período. A turma A regista maior percentagem de positivas do que 

negativas. 

O abandono escolar manteve-se nulo. 
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Média por disciplina e comparação com o 1.ºperíodo e gráficos – 7º Ano 

                     Metas 

Disciplinas 

Médias dos níveis 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 2.ºP 

2009|2010 

Língua Portuguesa 2,83 3,00 

Inglês 3,44 3,42 

Francês 3,54 3,77 

Espanhol 3,90 3,23 

História 3,11 3,11 

Geografia 3,42 3,17 

Ciências Naturais 3,28 3,24 

Matemática 3,00 2,94 

CFQ 3,08 2,85 

Ed. Visual 3,30 3,29 

Ed. Física 3,54 3,68 

Ed. Tecnológica     

EMRC 3,82 4,39 

 

OBS: Relativamente ao primeiro período, salienta-se pela positiva as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Francês, Educação Física e EMRC cujas média subiram e pela negativa a disciplina de Espanhol cuja média 

sofreu uma variação de 0,67. 
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__________________________________________________________________ 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 8ºAno 

 Os resultados escolares, com 81% de positivas, melhoraram ligeiramente em relação ao 1º período, mas 

pioraram relativamente ao mesmo período do ano anterior (83% de positivas). 

Todas as disciplinas apresentam mais de 50% de positivas, embora Língua Portuguesa, Francês e 

Matemática apresentem piores resultados do que no período anterior. Em relação aos dois últimos anos a 

percentagem de resultados positivos baixou em todas as disciplinas com excepção de Ciências Naturais que 

apresenta uma pequena melhoria e Física e Química com um aumento de nove pontos percentuais. 

As disciplinas com mais insucesso são Matemática e Língua Portuguesa respectivamente com 44% e 37% de 

negativas e Física e Química com 29%. A maior incidência de negativas nestas disciplinas regista-se nas 

turmas D (50% a Português, 68% a Matemática e 32% a F/Q) e E (55,5% a Português e Matemática e 52% a 

F/Q). 

N.B. As turmas com maior número de negativas são a D e a E. Estas turmas apresentam respectivamente 8 

e 9 alunos com 5 ou mais negativas. 

O insucesso individual dos alunos manteve-se em relação ao 1º período, continuando ainda elevado: 31%. 

No entanto, aumentou em relação aos dois anos anteriores que apresentavam, respectivamente, os 

seguintes valores: 20% e 18%.  

O abandono escolar manteve-se nulo. 

Média por disciplina e comparação com o 1.º período e gráficos - 8ºAno 

                     Metas 

Disciplinas 

Médias dos níveis 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 2.ºP 

2009|2010 

Língua Portuguesa 3,01 2,99 

Inglês 3,00 3,11 

Francês 3,11 3,27 

Espanhol 3,55 3,82 

História 3,10 3,28 

Geografia 2,98 3,23 

Ciências Naturais 3,09 3,27 

Matemática 2,98 2,99 

CFQ 3,05 3,06 

Ed. Visual 3,21 3,59 

Ed. Física 3,52 3,69 

EMRC 4,03 4,36 

Ed. Tecnológica 3,65 3,71 
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OBS: As médias dos níveis assemelham-se às do 1.º período. Houve uma melhoria nas médias dos níveis de 

todas as disciplinas, excepto a Língua Portuguesa. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 9º ano 

Os resultados escolares mantiveram-se, registando a mesma média de níveis positivos do ano lectivo 

anterior: 84%. 

Em relação ao 1º período, a percentagem de positivas aumentou significativamente a Língua Portuguesa, 

Física e Química, Espanhol e ITIC. Em História e Matemática os resultados também melhoraram. 

As disciplinas de Português, Inglês e Francês melhoraram os resultados em relação ao mesmo período do 

ano passado. Ao contrário: História, Matemática, Física e Química e Ciências Naturais apresentam piores 

resultados. 

Todas as disciplinas registam um desempenho positivo de mais de 50%.  

N.B. As disciplinas de Matemática nas turmas B (44%), C (52%) e E (53,5%)e Física e Química na turma B 

(48%) registam um elevado número de negativas. 

O insucesso individual dos alunos do 9º ano é de 35% contra 45% no 1º período e igual ao do ano lectivo 

transacto. 

O abandono escolar é zero. 
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Média por disciplina e comparação com o 1.º período e gráficos – 9º ano 

                     Metas 

Disciplinas 

Médias dos níveis 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 2.ºP 

2009|2010 

Língua Portuguesa 2,88 3,09 

Inglês 3,17 3,14 

Francês 3,25 3,36 

História 3,08 3,05 

Geografia 3,44 3,36 

Ciências Naturais 2,57 3,17 

Matemática 2,79 2,94 

CFQ 2,82 2,94 

Ed. Visual 3,58 3,66 

Ed. Física 3,46 3,43 

ITIC 3,51 3,58 

EMRC 3,90 4,45 

Espanhol 2,96 3,30 

 

OBS: A média dos níveis sofreu uma subida em todas as disciplinas, excepto às disciplinas de Inglês, 

História, Geografia e Ed. Física. 
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______________________________________________________________ 

1.2 Ensino Secundário 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 10ºAno 

Os resultados escolares mantiveram-se em relação a igual período do ano anterior: 71% de resultados 

positivos. 

Todas as disciplinas registam um desempenho positivo de mais de 50%.  

Verificam-se, no entanto, algumas disciplinas com uma percentagem acentuada de negativas: Matemática 

A (47%), Físico-Química A (45%), Geografia A (38%), MACS (40%) e GD A (67%). Estas disciplinas apresentam 

piores resultados que no 1º período, com destaque para GD A que aumentou em 21% o número de 

resultados negativos.  

Literatura (36%) e História A (29%) também apresentam um elevado número de negativas mas com 

melhores resultados que no período passado. 

Francês é a disciplina que regista a maior percentagem de melhoria: aumenta as positivas de 52% para 

75%. 

As turmas com maior insucesso são: a B a Física e Química A (37%); a C a Matemática A (65%) e  Física e 

Química A (57%); a D a Matemática A (75%) e Física e Química A (67%); a F a Literatura (36%) e a H a 

Geografia A (63%). 
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As turmas com maior número de negativas são: D, C, F, B e I. 

O insucesso individual verificado é de 26% e regista uma melhoria de 3% em relação ao período anterior e 

de 10% em relação ao 2º período de 2008/2009.  

A turma D apresenta o maior insucesso individual: neste momento 50% dos alunos não transitariam.  

O abandono escolar é agora de 2,68% (2,23% dos alunos anularam a matrícula) contra 5,16% em igual 

período do ano lectivo anterior. 

Média por disciplina e comparação com o 1.º período e gráficos - 10ºAno 

                    Metas 
 
Disciplinas 

Médias das classificações 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 2.ºP 

2009|2010 

Português 12,00 11,57 

Filosofia 11,68 11,82 

Inglês 12,08 12,23 

Francês 9,92 10,98 

Ed. Física 14,79 15,19 

Mat. A 11,01 10,58 

FQ A 11,09 10,82 

Biol. e Geol. 12,45 12,19 

Geog. A 10,93 10,53 

Hist. A 10,78 10,79 

MACS 11,27 10,38 

Literatura 10,68 10,46 

Des. A 12,81 13,25 

GDA 10,30 9,62 

EMRC 19,73 18,85 

HCA 11,09 11,60 

 

 

OBS: Destacam-se com descidas mais acentuadas as disciplinas de GDA, HCA, MACS e EMRC. 

A disciplina de Francês apresenta uma variação positiva maior. 
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________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 11ºAno 

Os resultados escolares foram positivos e aumentaram ligeiramente (em 5%) em relação a igual período 

do ano anterior, passando de 79% para 84%. 

Todas as disciplinas registam um desempenho positivo de mais de 50%. 

Matemática A (43%), Física e Química A (39%) e DGD (41%) registam um número acentuado de negativas e 

com piores resultados do que no 1º período, especialmente DGD que aumentou em seis pontos 

percentuais o número de negativas.  

As turmas com maior insucesso são: a C a F/Q A (52%) e a Matemática A (50%); a D a Matemática A (41%) e 

F/Q A (39%); a E a Matemática A (69%) e F/Q A (46%) e a J a DGD (41%). 

Quase todas as disciplinas aumentaram o número de positivas em relação ao mesmo período do ano 

passado. As excepções, ainda que com pequenas descidas foram: Biologia, História A e Economia A. 

O insucesso individual verificado é de 15% contra 22% no 1º período e 21% no ano lectivo 2008/2009. 

 As turmas com maior número de negativas são: B, C, D e E. 

O abandono escolar aumentou significativamente em relação ao ano lectivo anterior, passando de 1,4% 

para 5,1%. 
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Média por disciplina e comparação com o 1.º período e gráficos - 11ºAno 

                    Metas 
 
Disciplinas 

Médias das classificações 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 2.ºP 

2009|2010 

Português 12,07 12,25 

Filosofia 12,10 12,91 

Inglês 12,33 12,67 

Francês 12,66 13,15 

Ed. Física 15,81 15,43 

Mat. A 10,41 10,52 

FQ A 10,96 10,45 

Biol. e Geol. 12,25 11,18 

Geog. A 12,37 12,34 

Hist. A 12,53 12,31 

MACS 11,94 11,57 

Econ. A 14,50 13,71 

Literatura 11,57 11,84 

Des. A 12,88 13,59 

GDA 11,70 11,71 

HCA 10,44 12,50 

EMRC 18,50 18,50 

 

OBS: Destacam-se com descidas mais acentuadas as disciplinas Física Química A, Biologia e Geologia e 

Economia A. 

As disciplinas de Filosofia, Francês, Desenho A e HCA. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 12ºAno 

Os resultados escolares foram positivos (92%), embora inferiores aos do mesmo período de 2008/2009 

(95%). 

Todas as disciplinas registam um desempenho positivo de mais de 50%. As disciplinas de Matemática A 

com 36% e História com 34% registam um elevado número de negativas. 

Por disciplina/turma verifica-se que as disciplinas de Matemática A nas turmas B (50%) e D (36%); 

Português nas turmas E (38%) e H (56,5%) e História nas turmas G (32%) e H (45,8%) apresentam um 

número significativo de negativas. 

O insucesso individual dos alunos não foi determinado porque há vários alunos com disciplinas em atraso 

ou a frequentar uma ou duas disciplinas para conclusão de curso ou melhoria de nota. 

O abandono escolar diminuiu em relação ao ano lectivo anterior, passando de 2% para 0,45%. 

 

Média por disciplina e comparação com o 1.º período e gráficos - 12ºAno 

                    
Metas 
 
Disciplinas 

Médias das 
classificações 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 2.ºP 

2009|2010 

Português 12,46 12,79 

Ed. Física 15,65 16,34 

Mat. A 10,52 10,79 

Biologia 14,70 14,74 

Geologia 15,24 16,04 

Geografia C 13,44 13,64 

Des. A 12,85 13,60 

H. Cult. Artes 15,00 10,53 

Sociologia 12,99 13,21 

História A 10,58 10,68 

A. Proj. 14,75 16,04 

O. A. 15,00 13,95 

Psicologia B 14,59 14,88 

Antropologia 11,6 12,45 

Física 13,38 13,13 

 

OBS: Destacam-se com descidas mais acentuadas as disciplinas de O.A. e HCA. 

N. B: As disciplinas de Ed.Física, Geologia, Desenho A, Área de Projecto e Antropologia destacam-se pela 

subida acentuada. 
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N.B. - A análise foi baseada nos gráficos e nas tabelas fornecidos pela Direcção Escolar e no tratamento dos dados a partir das 

pautas. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1.3 Ensino Vocacional e Profissional 

 

CEF 

É composto por uma única turma que apresenta insucesso muito elevado em várias disciplinas da 

componente sócio-cultural e tecnológica, nomeadamente a: Português (42%), Língua Estrangeira (50%), 

Matemática (42%), IMC (50%), GDR (33%) e ICORL (50%).  

Em relação ao 1º período, o insucesso diminuiu significativamente passando de 77% para 50%. 

Em relação a igual período do ano passado, o insucesso individual dos alunos aumentou muito passando de 

13% em 2008/2009 para 50% neste ano lectivo.  

Não foram disponibilizados os dados do abandono escolar. 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

 

1º ANO 

No 1º ano, o sucesso escolar diminuiu em relação ao ano lectivo anterior com 88% dos módulos aprovados 

contra 95% em 2008/2009. 

As disciplinas com pior desempenho (módulos não realizados) são: PSI (77% de módulos não aprovados), 

AC (35%), Português (15%), TIC (14%) e Educação Física (11%).  
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OBS: A turma GPSI é a que apresenta um maior número de módulos por realizar: 62, seguida pela turma AS 

com12.  

A turma CM realizou todos os módulos com sucesso. 

O abandono escolar passou de 7,6% em 2008/2009 para 14,1% porque 4 alunos foram excluídos por faltas 

e 11 anularam a matrícula. 

 

2º ANO 

No 2º ano dos Cursos Profissionais concluíram-se 89% dos módulos.  

A taxa de sucesso é baixa já que 33% dos alunos apresentam módulos não concluídos, mas melhorou 

significativamente em relação ao 2º período do ano anterior que apresentava 55%. 

Matemática com 19%, Educação Física com 6%, Economia com  4%  e Inglês com 2% são as disciplinas  

comuns que registam módulos não aprovados.  

As disciplinas técnicas de CGA (3), DO(2), L.P(2), CV(5), OGE(3), CPV (8), OEAG(1) e SI(2) também 

apresentam  módulos por concluir. 

Em relação ao 1º período o insucesso aumentou. Em relação a igual período do ano lectivo 2008/2009, a 

percentagem de sucesso baixou de 99% para 95%, 

A turma CM é a que apresenta maior número de módulos por realizar (21) seguida da IG (17). 

N. B: O abandono escolar subiu, i.e., agora é de 6,8% contra 4,9% em 2008/2009. 

 

3º ANO 

 

Foram concluídos 89% dos módulos tal como no período anterior e 32% dos alunos apresentam módulos 

por concluir contra 37% no ano lectivo anterior. De notar, no entanto, que 5% dos alunos não concluíram 6 

ou mais módulos. 

Com excepção de Psicologia, todas as disciplinas comuns têm módulos em atraso: A.I. (20%), Educação 

Física (12%), Matemática (7%) e Português (3%). SCP (4), TA (2), OEAG (6), L. Pro. (18), SI (21) e RC (7) são as 

disciplinas técnicas  que se encontram  na mesma situação.  

Nas turmas M e P foram realizados todos os módulos com sucesso . A turma N é a que apresenta maior 

número de módulos sem aprovação (57), seguida da turma O (15) e da turma L (10). 

O abandono escolar no 3º ano dos Cursos profissionais foi de 1 aluno, excluído por faltas.  
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BREVE ANÁLISE DO ABANDONO ESCOLAR  

 No Ensino Básico o abandono manteve-se nulo. 

 No Ensino Secundário (sem Cursos Profissionais) o abandono situou-se em 2,79%, mais 0,32% do 

que no 2º período do ano lectivo anterior. 

 No Ensino Profissional o abandono foi de 6,9% que corresponde a 18 alunos que abandonaram a 

escola. 

 No Ensino Secundário Geral e Profissional o abandono situou-se nos 3,9 % contra 3,4% no mesmo 

período do ano lectivo anterior. 

  

 

2. Medidas e estratégias de melhoria adoptadas pelos Conselhos de Turma 

 

Após uma leitura atenta das actas dos conselhos de turma de avaliação do 2.º período foram recolhidas as 

seguintes informações das quais se elaborou o seguinte quadro: 

Ano|turma Medidas e estratégias mencionadas    
1.ºperíodo 

Medidas e estratégias mencionadas 
2.ºperíodo 

7.º A Planos de recuperação; Reformulação dos 
planos de Acompanhamento; Aulas de 
recuperação a Matemática e Língua 
Portuguesa 

Ensino individualizado; Responsabilizar os 
Encarregados de Educação; Valorizar o 
trabalho desenvolvido pelos alunos quer na 
sala de aula quer nos trabalhos de casa; 
valorizar a organização do caderno diário; 
Reformular os planos de acompanhamento; 
Diversificar actividades. 

7.º B Planos de recuperação; Apoio educativo 
Matemática e Língua Portuguesa 

Manter as estratégias aplicadas no 1.º 
período. 

7.ºC Plano educativo individual; Planos de 
Acompanhamento; Aulas de recuperação a 
Matemática e Língua Portuguesa; Bloco de 
actividades da professora de C.F.Q. 

Responsabilizar os Encarregados de Educação; 
Aumentar o número de planos de recuperação 

7.ºD Incentivar, reforçar os hábitos e métodos de 
estudo e trabalho; Incentivar, reforçar e 
valorizar a organização e sentido de 
responsabilidade; Reforçar controlo sobre o 
caderno diário; Reforçar a participação na 
sala de aula; Implicar os alunos na 
participação de actividades; Reforçar o 
controlo e valorização do TPC; Continuar a 
motivar os alunos para a leitura e para a 
realização de exercícios práticos de 
expressão oral e escrita nas áreas em que os 

Reforçar as estratégias já delineadas. 
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alunos manifestem mais dificuldades; 
Estimular o raciocínio e o espírito crítico; 
solicitar maior envolvimento dos EE na vida 
escolar dos seus educandos;  

8.ºA Planos de recuperação; Planos de 
desenvolvimento; Aulas de apoio a 
Matemática e Língua Portuguesa;  

Manter as estratégias aplicadas no 1.º 
período. 

8.ºB Planos de recuperação; Planos de 
desenvolvimento; Aulas de apoio a 
Matemática e Língua Portuguesa;  

Não há estratégias. 

 

8.ºC Planos de recuperação; Planos de 
desenvolvimento; Aulas de apoio a 
Matemática;  

Não há estratégias. 

 

8.ºD Frequência das aulas de recuperação; 
Frequência da sala de estudo C13; Planos de 
recuperação; Planos de Acompanhamento; 
Aulas de recuperação a Matemática; 
Incentivar, reforçar os hábitos e métodos de 
estudo e trabalho; Incentivar, reforçar e 
valorizar a organização e sentido de 
responsabilidade; Reforçar controlo sobre o 
caderno diário; Reforçar a participação na 
sala de aula; Implicar os alunos na 
participação de actividades; Reforçar o 
controlo e valorização do TPC; Continuar a 
motivar os alunos para a leitura e para a 
realização de exercícios práticos de 
expressão oral e escrita nas áreas em que os 
alunos manifestem mais dificuldades; 
Estimular o raciocínio e o espírito crítico; 
solicitar maior envolvimento dos EE na vida 
escolar dos seus educandos;  

Reforçar as estratégias referidas nos Planos de 
Recuperação e no Projecto Curricular da 
Turma. 

8.ºE Planos de recuperação; Planos de 
Acompanhamento; Aulas de recuperação a 
Matemática e Língua Portuguesa;  
Incentivar, reforçar os hábitos e métodos de 
estudo e trabalho; Incentivar, reforçar e 
valorizar a organização e sentido de 
responsabilidade; Reforçar controlo sobre o 
caderno diário; Reforçar a participação na 
sala de aula; Implicar os alunos na 
participação de actividades; Reforçar o 
controlo e valorização do TPC; Continuar a 
motivar os alunos para a leitura e para a 
realização de exercícios práticos de 
expressão oral e escrita nas áreas em que os 
alunos manifestem mais dificuldades; 
Estimular o raciocínio e o espírito crítico; 
solicitar maior envolvimento dos EE na vida 
escolar dos seus educandos;  

Responsabilizar os alunos no sentido de 
fomentar mais empenho, mais atenção/ 
concentração nas aulas e estudar diariamente 
os conteúdos leccionados; 
Responsabilizar os Encarregados de Educação 
para o controle da realização dos trabalhos de 
casa e organização do caderno diário. 

9.ºA Aulas de recuperação; Aulas de apoio a F. e Reforçar as estratégias já delineadas. 
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M.; Planos de recuperação; Planos de 
Acompanhamento;  

9.ºB Aulas de recuperação e acompanhamento; 
Aulas de apoio a Matemática e Língua 
Portuguesa; C.F.Q.: trabalhos de grupo, 
individuais, análise de textos e resolução de 
problemas; reforçar o T.P.C.; incentivar, 
promover e valorizar a participação na aula 
e o empenho. 

Reforçar as estratégias já delineadas. 

9.ºC Planos de recuperação; Planos de 
Acompanhamento; Planos de 
desenvolvimento; Sala de estudo C13; Aula 
semanal de apoio a L.P.; 
Incentivar, reforçar os hábitos e métodos de 
estudo e trabalho; Incentivar, reforçar e 
valorizar a organização e sentido de 
responsabilidade; Reforçar controlo sobre o 
caderno diário; Reforçar a participação na 
sala de aula; Implicar os alunos na 
participação de actividades; Reforçar o 
controlo e valorização do TPC; Continuar a 
motivar os alunos para a leitura e para a 
realização de exercícios práticos de 
expressão oral e escrita nas áreas em que os 
alunos manifestem mais dificuldades; 
Estimular o raciocínio e o espírito crítico; 
solicitar maior envolvimento dos EE na vida 
escolar dos seus educandos; 

Responsabilizar os Encarregados de Educação. 

9.ºD Planos de recuperação e aulas de 
recuperação; 

Manter as estratégias aplicadas no 1.º 
período. 

9.º E Planos de recuperação; Aulas de apoio a 
Matemática;  
Matemática:  
Reforçar e diversificar as tarefas das aulas; 
Reforçar fichas de trabalho com exercícios 
de aplicação e problemas de 
contextualização da vida real; 
Estimular o espírito crítico; 
Articulação de conhecimentos; 
Intensificar participação oral; 
Reforço dos trabalhos extra aula; 
Questões da semana e mini-testes; 
C.F.Q.: Incentivar e valorizar os hábitos e 
métodos de trabalho e organização sempre 
que estes se tornem evidentes. Continuar a 
chamar os alunos à responsabilidade; 
Tentar mostrar a importância da valorização 
de exercícios como T.P.C., treino em maior 
número do raciocínio lógico abstracto 
através da realização de maior número de 
exercícios; aumentar o número de 

Manter as estratégias aplicadas no 1.º 
período. 
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actividades de avaliação; Continuar a insistir 
para que os alunos tirem as suas dúvidas 
quer na aula quer na sala de estudo.  

9.º F Não há estratégias. Não há estratégias. 

10.º A Não há estratégias. Pedir o acompanhamento da realização dos 
TPC por parte dos E. E. 

10.º B Consciencializar nos alunos a importância e 
dos hábitos e métodos de trabalho e estudo 
de autonomia e empenho de 
responsabilidade e persistência face às 
dificuldades diagnosticadas. 

 
Pedir o acompanhamento do estudo diário e 
TPC por parte dos EE. 

10.ºC Trabalhos de grupo; trabalhos individuais; 
análise de textos e resolução de problemas; 
reforço do TPC; Incentivar, promover e 
valorizar a participação e o empenho na 
aula. 

Trabalhos de grupo; trabalhos individuais; 
análise de textos e resolução de problemas; 
reforço do TPC; Incentivar, promover e 
valorizar a participação e o empenho na aula. 
 

10.ºD Criação de fichas de trabalho; reforço do 
TPC; Exercícios nas aulas; Disponibilidade 
dos professores em horário extra aula. 

Criação de fichas de trabalho; reforço do TPC; 
Exercícios nas aulas; Disponibilidade dos 
professores em horário extra aula. 
 

10.º E  Não há estratégias. Não há estratégias. 

10.ºF Não há estratégias. Maior número de fichas formativas, trabalhos 
de grupo e individuais e diversificação dos 
instrumentos de avaliação. 

10.º G Não há estratégias. Não há estratégias 

10.ºH Não há estratégias. Colocar os alunos em lugares fixos em todas as 

disciplinas, manter os EE informados, envolver 

a direcção da Escola e reforçar a aplicação de 

medidas correctivas. 

10.º I Não há estratégias. Manter a motivação, responsabilização e 
envolvimento dos alunos. 

11º. A Frequência da sala de estudo; Biologia: continuar a frequentar a sala de 
estudo 

11.ºB Não há estratégias. Não há estratégias 

11.ºC Matemática e F.Q. reforço das actividades 
práticas; ficha de trabalho. 

Não há estratégias 

1º D Não há estratégias. Solicitar a colaboração dos EE no reforço dos 

hábitos de estudo dos alunos. 

11.º E F.Q. e Matemática: fichas semanais para 
fomentar o trabalho individual. 

Não há estratégias. 

11.º F Não há estratégias. Não há estratégias 

11.º G Não há estratégias. Reforçar as estratégias já definidas 

anteriormente. 

11.º H Não há estratégias. Alertar para a necessidade de hábitos de 
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estudo regulares; intensificação do trabalho 

na sala de aula. 

11.º I Não há estratégias. Reforço das estratégias do 1º período. 

11.º J Não há estratégias. Não há estratégias. 

12.º A Não há estratégias. Não há estratégias. 

12.º B Não há estratégias. Reforçar junto dos EE a importância de 

frequentar a sala de estudo C13. 

12.º C Não há estratégias. Não há estratégias. 

12.ºD Não há estratégias. Não há estratégias. 

12.º E Sala de apoio. Matemática: reforçar junto dos EE a 

importância de frequentar a sala de estudo 

C13. Diversificar as actividades das aulas, 

incentivar e valorizar os hábitos e métodos de 

trabalho e o esclarecimento de dúvidas. 

Português: reforçar a necessidade do trabalho 

individual e do trabalho em casa e 

acompanhamento mais personalizado. 

12.º F Não há estratégias. Não há estratégias 

12.º G História: estimular uma maior participação 
nas actividades; continuar a fomentar 
hábitos de estudo; solicitar um maior 
envolvimento dos EE nas tarefas escolares 
de casa e nas lectivas; Elaborar fichas de 
trabalho. 

História: intensificar a interpretação e análise 

do documento histográfico, intensificar o 

trabalho de pesquisa e salientar a necessidade 

de um maior empenho dos alunos nas 

actividades da aula e TPC. 

12.ºH Não há estratégias. História: intensificar a interpretação e análise 

do documento histográfico, intensificar o 

trabalho de pesquisa e salientar a necessidade 

de um maior empenho dos alunos nas 

actividades da aula e TPC.Incutir nos alunos o 

sentido da responsabilidade e do trabalho, do 

saber ser e do saber estar. 

12.º I Não há estratégias. Não há estratégias. 
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3. Apresentação dos dados sobre a indisciplina 

Os dados apresentados a seguir foram recolhidos a partir de um formulário on-line, sobre indisciplina na 

sala de aula e preenchido pelos Directores de Turma. 

 

 Ensino Básico 

Ano|Turma 

Número de faltas disciplinares por período 
 1.º 2.º  Total 

7.º A 0 0 0 

7.º B 0 1 1 

7.º C 0 0 0 

7.º D 5 1 6 

8.º A 2 0 2 

8.º B 0 1 1 

8.º C 1 2 3 

8.º D 14 4 18 

8.º E 0 0 0 

9.º A 3 7 10 

9.º B 1 3 4 

9.º C 5 3 8 

9.º D 0 0 0 

9.º E 5 0 5 

9.º F (CEF) 2 3 5 

 

Houve uma diminuição do número de faltas disciplinares do 1.º para o 2.º período, que passou de 38 para 

25. O número total de faltas disciplinares por turma, no 2º período, varia entre 0 e as 7. Das 15 turmas do 

Ensino Básico verifica-se que 6 não registam qualquer falta disciplinar. No  entanto há a salientar, pela 

negativa, as turmas: 9.ºA, com 7 faltas disciplinares e 8.º D com 4. 

Foram igualmente analisados os tipos de comportamentos indisciplinados que podiam variar desde o aluno 

desinteressado, hiperactivo, não-cooperante, desatento/desconcentrado, agressivo, manipulador, 

perturbador e com comportamento social inadequado. Assim sendo, foram mencionadas: 

 8 participações por serem alunos desinteressados 

 8 por hiperactividade 

 2 não-cooperante 

 9 por desatento/desconcentrado 
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 3 por agressivo 

 1 por ser manipulador  

 10 por perturbador.  

Os números indicados são superiores aos números de faltas por indisciplina, visto que em alguns alunos 

verifica-se mais do que um tipo de comportamento. 

Relativamente aos procedimentos adoptados pelos directores de turma na resolução das ocorrências 

disciplinares destaca-se a comunicação ao encarregado de educação e conversa com o aluno, seguido da 

comunicação por escrito à direcção, embora com pouca incidência (apenas 6 vezes).  

Em nenhuma situação foi convocado um conselho disciplinar. 

Ao nível das medidas correctivas e sancionatórias aplicadas a mais frequente é a repreensão verbal, 

seguida da ordem de saída na sala de aula, e por último a repreensão escrita e a suspensão. 

 

 Ensino Secundário 

 

Ano|Turma 

Número de faltas disciplinares por período 
 1.º 2.º  Total 

10.º A 0 1 1 

10.º B 0 0 0 

10.º C 0 0 0 

10.º D 0 0 0 

10.º E 3 1 4 

10.º F 0 0 0 

10.º G 2 6 8 

10.º H 25 11 36 

10.º I 0 0 0 

10º AS 8 0 8 

10.º CM 1 2 3 

10.º GPSI 6  0 6 

11º A 0 0 0 

11.º B 0 0 0 

11.º C 0 0 0 

11.º D 0 0 0 

11.º E 0 0 0 

11.º F 3 0 3 
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11. º G 4 3 7 

11.º H 1 1 2 

11.º I 0 0 0 

11.º J 3 5 8 

11.º AS 1 1 2 

11.º CM 2 1 3 

11.º CT 0 0 0 

11.º IG 0 0 0 

12.º A 0 0 0 

12.º B 0 0 0 

12.º C 0 0 0 

12.º D 1 0 1 

12.º E 2 0 2 

12.º F 0 0 0 

12.º G 0 0 0 

12.º H 0 3 3 

12.º I 3 0 3 

12.º L 0 0 0 

12.º M 0 0 0 

12.º N 0 2 2 

12.º O 1 0 1 

12.º P 0 0 0 

 

Houve uma diminuição do número de faltas disciplinares do 1.º para o 2.º período, i. e., passou de 66 para 

37. O número total de faltas disciplinares por turma, no 2º período, variou entre 0 e as 11. Das 40 turmas 

do Ensino Secundário verifica-se que a grande maioria não regista qualquer falta disciplinar (27). 

Há no entanto a salientar pela negativa as turmas: 

10.ºG, com 6 faltas disciplinares 

10.º H com 11  

11.º J com 5 

Foram igualmente analisados os tipos de comportamentos indisciplinados que podiam variar desde o aluno 

desinteressado, hiperactivo, não-cooperante, desatento/desconcentrado, agressivo, manipulador, 

perturbador e com comportamento social inadequado. Assim sendo foram mencionadas 7 participações 

por serem alunos desinteressados, 12 por hiperactividade, 16 não-cooperante, 14 por 

desatento/desconcentrado, 7 por agressivo, 5 por ser manipulador e 21 por perturbador.  

Os números indicados são superiores aos números de faltas, visto que em alguns alunos verifica-se mais do 

que um tipo de comportamento. 
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Relativamente aos procedimentos adoptados pelos directores de turma na resolução das ocorrências 

disciplinares destaca-se a comunicação ao encarregado de educação e conversa com o aluno, seguido da 

comunicação por escrito à direcção, embora com pouca incidência (apenas 3 vezes). 

Em nenhuma situação foi convocado um conselho disciplinar. 

Ao nível das medidas correctivas e sancionatórias aplicadas a mais utilizada é a ordem de saída na sala de 

aula, seguida da repreensão verbal, repreensão escrita e por último a suspensão. 

Análise dos processos e procedimentos disciplinares baseada na consulta das participações 

entradas na Direcção da Escola 

Aluno(
s) 

Ano de 
escolarid

ade 

Data(s) Espaço da 
acção 

Motivo/causa do acto Reincidência/gr
avidade 

Punição 

5 
alunos 

10.º ano Setembro 
a 
Dezembro 

Sala de 
aula, 
piscinas 
municipais
, biblioteca 
e recreio. 

Desobediência (5); falta de respeito ao 
professor (5); e agressão de um aluno 
(1) 

5 participações 
cada aluno 

1 dia de suspensão (3 
alunos) 
2 dias de suspensão 
(2 alunos) 

2 
alunos 

8.º ano Outubro a 
Novembro 

Sala de 
estudo e 
recreio. 

Desobediência, falta de respeito e 
prejuízo material. 

4 participações 
(2 alunos) 

1 dia de suspensão (2 
alunos) 

1 
aluno 

9.º ano Setembro 
a Outubro 

Sala de 
aula  

Invasão de privacidade e prejuízo 
material. 

3 participações 1 dia de suspensão  

1 
aluna 

10.º ano Novembro  Recreio  Agressão  1 participação Repreensão  

1 
aluno  

10.º ano Novembro   Sala de 
aula  

Falta de respeito ao professor 1 participação 1 dia de suspensão   

1 
aluno 

10.º ano Novembro 
a 
Dezembro 

Sala de 
aula  

Desobediência e falta de respeito ao 
professor 

3 participações 2 dias de suspensão 

1 
aluno  

10.º ano Dezembro Sala de 
aula  

Desobediência, falta de respeito e 
prejuízo material. 

1 participação repreensão registada 

2 
alunos 

9.º ano Janeiro Sala de 
aula, 
piscinas 
municipais
, biblioteca 
e recreio. 

Uso indevido de telemóvel e violação 
da privacidade a aluna e 
comportamentos impróprios 

1 participação repreensão (os dois) 

1 
aluna 

11.º ano Janeiro Sala de 
aula  

Desobediência e falta de respeito ao 
professor 

1 participação repreensão  

4 
alunos 

10.º ano Janeiro Sala de 
aula  

Comportamento impróprio e falta de 
respeito ao professor 

6 participações 
(2 alunos com 
três, 2 alunos 
com uma) 

1 dia de suspensão (1 
aluno) 
2 dias de suspensão 
(1 aluno) 
repreensão registada  
(1 aluno) 
o restante foi 
transferido 
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Aluno(
s) 

Ano de 
escolarid

ade 

Data(s) Espaço da 
acção 

Motivo/causa do acto Reincidência/gr
avidade 

Punição 

3 
alunos 

10.º ano Fevereiro Sala de 
aula  

Desobediência, falta de respeito ao 
professor e uso de material não 
autorizado 

3 participações 
(uma por 
aluno) 

dois repreensão 
registada, o outro está 
em abandono 

1 
aluno 

9.º ano Março Portaria Tentativa de saída da escola e 
apropriação de um objecto de um 
colega de forma ilegal 

1 participação repreensão registada 

1 
aluno 

11.º ano Março Portaria Tentativa de saída da escola e 
apropriação de um objecto de um 
colega de forma ilegal 

1 participação repreensão registada 

1 
aluno 

10.º ano Março Portaria Tentativa de saída da escola e 
apropriação de um objecto de um 
colega de forma ilegal 

1 participação repreensão registada 

1 
aluno 

10.º ano Março Sala de 
aula  

Desobediência e falta de respeito ao 
professor 

3 participações 1 dia de suspensão  

1 
aluno 

8.º ano Março Sala de 
aula  

Comportamento impróprio e prejuízo 
de bens materiais 

1 participação 1 dia de suspensão  

 

 

 

Processos de natureza disciplinar do 1.º Período 

Ensino Básico 

Ano  N.º de alunos Espaço da 
acção 

Causa da acção Punições 

7.º ano ----------------- ----------------- ------------------------------------- ----------------- 

8.º ano 2 alunos Sala de aula e 
recreio 

Desobediência, falta de respeito 
e prejuízo material. 

1 dia de 
suspensão 

9.º ano 1 aluno Sala de aula   Invasão de privacidade e 
prejuízo material. 

1 dia de 
suspensão 
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Processos de natureza disciplinar do 1.º Período 

Ensino Secundário 

Ano  N.º de alunos Espaço da 
acção 

Causa da acção Punições 

10.º ano 8 alunos e 1 
aluna 

Sala de aula, 
piscinas 
municipais, 
biblioteca e 
recreio. 

Desobediência, falta de 
respeito, prejuízo material e 
agressão. 

Repreensão, 1 
dia de 
suspensão e 
dois dias de 
suspensão. 

11.º ano ----------------- ----------------- ------------------------------------- ----------------- 

12.º ano ----------------- ----------------- ------------------------------------- ----------------- 

 

Processos de natureza disciplinar do 2.º Período 

Ensino Básico 

Ano  N.º de alunos Espaço da 
acção 

Causa da acção Punições 

7.º ano ----------------- ----------------- ------------------------------------- ----------------- 

8.º ano 1 aluno Sala de aula Desobediência, falta de respeito 
e prejuízo material. 

1 dia de 
suspensão 

9.º ano 3 alunos Sala de aula, 
piscinas 
municipais, 
biblioteca, 
recreio e 
portaria. 

Uso indevido de telemóvel e 
violação da privacidade a aluna 
e comportamentos impróprios 
e tentativa ilegal de saída da 
escola com apropriação de 
objecto de um colega. 

repreensão 
registada 

 

Processos de natureza disciplinar do 2.º Período 

Ensino Secundário 

Ano  N.º de alunos Espaço da 
acção 

Causa da acção Punições 

10.º ano 9 alunos  Sala de aula e 
portaria 

Comportamento impróprio, 
falta de respeito ao professor, 
desobediência, tentativa ilegal 
de saída da escola com 
apropriação de um objecto de 
um colega e uso de material não 
autorizado. 

Repreensão 
registada, 1 
dia de 
suspensão e 
dois dias de 
suspensão. 
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Processos de natureza disciplinar do 2.º Período 

Ensino Secundário 

11.º ano 1 aluno e 1 
aluna 

Sala de aula e 
portaria 

Desobediência, falta de respeito 
ao professor e tentativa ilegal 
de saída da escola com 
apropriação de um objecto de 
um colega. 

Repreensão e 
repreensão 
registada 

12.º ano ----------------- ----------------- ------------------------------------- ----------------- 

 

Reflexão/Comentário aos processos disciplinares: 

No que concerne à comparação dos dois períodos, regista-se uma diminuição quanto ao número de 

participações disciplinares, quer no Ensino Básico de 7 para 4, quer no Ensino Secundário de 31 para 16. 

Quanto ao número de alunos com participações houve um ligeiro aumento, quer no Ensino Básico, de 3  

para 4, quer no Ensino Secundário de 9  para 11. Estes processos são maioritariamente aplicados aos alunos 

do sexo masculino, num total de 27, desde o início do ano, somente dois são do sexo feminino (uma em 

cada período).  

O principal motivo ou causas destas acções, são a falta de respeito e desobediência aos professores que 

consequentemente geram comportamentos impróprios.  

A sala de aula é o lugar onde mais se verificam estes comportamentos. A pena aplicada no total dos 

processos é a repreensão registada, aproximadamente metade, seguida de 1 dia de suspensão e finalmente 

2 dias de suspensão nos casos com maior gravidade (quatro alunos desde o início do ano). Neste período 

quatro alunos foram suspensos, um deles com 2 dias, e aos restantes foram aplicadas repreensões, o que, 

apesar de terem aumentado os processos disciplinares, as medidas de coacção foram menos graves, 

relativamente ao período passado. 
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4. Análise dos dados relativos aos contactos dos Encarregados de Educação com os Directores de 

Turma 

A análise foi realizada através dos dados fornecidos por todos os directores de turma à Direcção da escola. 

Resume, assim, todas as presenças de Encarregados de Educação no horário de atendimento do Director de 

Turma  e reuniões de entrega de avaliação ao longo do 1º período. 

 

No Ensino Básico  

No Ensino básico verifica-se uma presença muito significativa dos encarregados de educação na escola, 

tanto nas reuniões, como nos horários de atendimento do DT. Verificam-se situações de E.E. que foram 

convocados e compareceram, também, por iniciativa própria. 

7.º ano 

Total presenças E. E.(%) 

zero 2 

1 7 

2 47 

3 29 

4+ 15 

 

Hora atendimento 

convocados     20 

iniciativa própria     29 

nunca 58 

 

Motivos 

Disciplina 7 

assiduidade 2 

familiares 3 

Aproveitamento 13 

Outros 1 

 

 

 

8.º ano 

Total presenças E. E.(%) 

zero 1 

1 7 

2 53 

3 30 

4* 9 

 

Hora atendimento 

convocados     18 

iniciativa própria     31 

nunca 53 

 

Motivos 

Disciplina 7 

assiduidade 2 

familiares 3 

Aproveitamento 13 

Outros 1 

 

 

 

9.º ano 

Total presenças E. 
E.(%) 

zero 5 

1 11 

2 62 

3 17 

4* 5 

 

Hora atendimento 

convocados     11 

iniciativa própria     15 

nunca 78 

 

Motivos 

Disciplina 7 

assiduidade 2 

familiares 3 

Aproveitamento 13 

Outros 1 
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T
U

R
M

A
 

T
o

ta
l 

7A 25 

7B 28 

7C 28 

7D 31 

total 112 

 

 

T
U

R
M

A
 

T
o

ta
l 

8A 27 

8B 29 

8C 28 

8D 28 

8E 27 

total 139 
 

T
U

R
M

A
 

T
o

ta
l 

9A 29 

9B 27 

9C 28 

9D 29 

9E 28 

9F 13 

total 154 
 

 

N.B: Destaca-se o aproveitamento escolar dos alunos que é o que mais motiva a vinda dos EE à escola.  

 

No Ensino Secundário 

 

Apesar de ser reduzida a percentagem do número de presenças dos pais na escola no horário de 

atendimento dos directores de turma verifica-se que grande parte das vezes os pais comparecem por 

iniciativa própria, existindo poucas convocatórias efectuadas pelos directores de turma no ensino 

Secundário. Existe ainda uma grande percentagem de pais que nunca compareceram no horário de 

atendimento. 

No 10º e 11º ano destacam-se o aproveitamento escolar e a assiduidade, como motivo de vinda à escola. 

No 12º ano destaca-se o aproveitamento. 

10.º ano 

Total presenças E. E.(%) 

zero 7 

1 18 

2 57 

3 14 

4+ 4 

 

11.º ano 

Total presenças E. E.(%) 

zero 23 

1 27 

2 43 

3 5 

4+ 2 

 

12.º ano 

Total presenças E. E.(%) 

zero 32 

1 30 

2 32 

3 4 

4+ 1 
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Hora atendimento 

convocados     11 

iniciativa própria     17 

nunca 75 

 

Motivos 

Disciplina 5 

assiduidade 8 

familiares 4 

Aproveitamento 12 

Outros 5 

 

T
U

R
M

A
 

T
o

ta
l 

10A 26 

10B 27 

10C 26 

10D 24 

10E 26 

10F 28 

10G 21 

10H 23 

10I 25 

10AS 27 

10GP 22 

10CM 25 

total 300 
 

Hora atendimento 

convocados     8 

iniciativa própria     11 

nunca 82 

 

Motivos 

Disciplina 3 

assiduidade 4 

familiares 3 

Aproveitamento 8 

Outros 2 

 
T

U
R

M
A

 

T
o

ta
l 

11A 28 

11B 28 

11C 26 

11D 28 

11E 27 

11F 15 

11G 22 

11H 17 

11I 20 

11J 19 

11AS 24 

11IG 14 

11CM 23 

11CT 24 

total 315 
 

Hora atendimento 

convocados     3 

iniciativa própria     9 

nunca 91 

 

Motivos 

Disciplina 1 

assiduidade 2 

familiares 2 

Aproveitamento 5 

Outros 2 

 

T
U

R
M

A
 

T
o

ta
l 

12A 25 

12B 28 

12C 26 

12D 29 

12E 22 

12F 19 

12G 27 

12H 26 

12I 20 

12L 16 

12M 22 

12N 19 

120 20 

12P 15 

total 314 
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O mês de Janeiro apresentou um maior número de aulas de substituição (358) comparativamente 
com os meses de Fevereiro (176) e Março (169).  
No mês de Janeiro destacam-se os dias 22, 19 e 5, com mais de trinta aulas de substituição.  
No mês de Fevereiro destacam-se os dias 19, 26 e 18 com mais de vinte aulas de substituição. 
No mês de Março destacam-se o dia 2, com mais de trinta aulas de substituição, e os dias 15 e 17, 
com mais de 15 aulas de substituição. 
  

 

5. RELATÓRIO DA MONITORIZAÇÃO DAS AULAS DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, 

FEVEREIRO  E MARÇO ( 2º PERÍODO). 

          A análise teve como base os dados recolhidos pela funcionária da Biblioteca e dos  Livros de Ponto 
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Os dias de semana com maior incidência de aulas de substituição, no mês de Janeiro, são as 

Terças-Feiras (112) e as Sextas-Feiras (87). No mês de Fevereiro as Sextas-Feiras destacam-se com 

61 aulas de substituição. No mês de Março as terças e as quartas-feiras destacam-se com 53 e 46 

aulas respectivamente. 
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As turmas do Ensino Básico, no mês de Janeiro, onde se verificam maior incidência de 

aulas de substituição, são as turmas de 8ºAno, com destaque para as  turmas A e C,  com 

mais de 20 aulas . No mês de Fevereiro  destaca-se o 9º A , o 8ºB e o 9ºC, com 10  ou mais 

aulas de substituição. 

No mês de Março destaca-se o 9º C, 9ºE e o 7ºD com 10 ou mais aulas de substituição. 

 

ANÁLISE DAS AULAS DE SUBSTITUIÇÃO NO ENSINO BÁSICO 
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Nos meses em análise as disciplinas de Educação Visual, EMRC, Espanhol, Matemática e Educação 

Física destacam-se pelo elevado número de  aulas de substituição. 
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Relativamente às turmas de 10ºano destacam-se, no mês de Janeiro, a turma F, G, B e E com 15 ou 

mais aulas de substituição. No mês de Fevereiro foram as turmas 10ºE, I e H com mais de 10 aulas de 

substituição e no mês de Março a turma 10ºF com 13 aulas de substituição. 

No 11º ano, no mês de Janeiro destacam-se a turmas D com 15 aulas de substituição. No que 

concerne ao 12º ano, no mês de Janeiro, destaca-se o 12ºI com 15 aulas de substituição. 

 

ANÁLISE DAS AULAS DE SUBSTITUIÇÃO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
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As disciplinas onde se verificou um número mais significativo de aulas de substituição, durante o 

mês de Janeiro, foram: Educação Física, Inglês, DGD, História e EMRC com 15 aulas de 

substituição.  

No mês de Fevereiro destacam-se as disciplinas de Ed. Física e Biologia com mais de 15 aulas de 

substituição.  No mês de Março destacam-se as disciplinas de História e Português com mais de 20.  

 De salientar que neste mês as restantes disciplinas registaram um número de aulas de 

substituição pouco significativo. 
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Nos meses em análise constatou-se que o número de Aulas de Substituição com Plano aumentou. 
Contudo, no mês de Janeiro, ainda se registou 59 % de aulas sem Plano. 
Das actividades propostas nas aulas com Plano destacam-se as fichas de trabalho e a visualização de 
filmes. 
Verificou-se uma diminuição nos constrangimentos comparativamente com o período anterior, 
contudo, ainda continua a verificar-se a falta de sumários assinados e escritos e a falta de 
comparência dos alunos. 
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 Analisando os gráficos correspondentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março  constata-se,  

de forma evidente,  a falta de  correspondência  entre a área de leccionação e de substituição. 
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6. Análise dos Relatórios AVES 

Feita a análise do Relatório sobre a Opinião dos Encarregados de Educação (2008/2009), concluiu-se que 

não há discordâncias flagrantes em relação às escolas do Contexto, nem em relação ao Total de Escolas. 

Salienta-se pela positiva os factores”Comunicação” com 80,08% de opiniões favoráveis e “Disciplina” com 

74,64%. 

Os factores ”Participação”, “Funcionamento” e “Actividades” apresentam resultados ligeiramente mais 

baixos, mas ainda assim bastante positivos, respectivamente: 70,88%, 68,94% e 67,64%. 

 

 

Da análise ao Relatório sobre Resultados de Outubro de 2009, concluiu-se que na prova de: 

 Língua Portuguesa — 9.º ano: 

 Com excepção de Texto não Literário, a Escola apresenta valores inferiores aos das Escolas do 

Contexto e ao Total de Escolas em todos os domínios avaliados; 

•Os valores são negativos em todos os domínios com excepção do Texto não Literário (com 56,47%), 

destacando-se negativamente o Texto Narrativo, Texto Dramático e Texto Lírico com valores 

inferiores a 40%; 

•A Aplicação de Conhecimentos com 41,5% e a Interpretação com 45,4% evidenciam resultados 

pouco satisfatórios. 

 

Língua Portuguesa — 12.º ano: 

•Com valores negativos aparecem os domínios Processos e Funções Sintácticas, respectivamente 

com 21,21% e 25,25%. O domínio Processos apresenta valores inferiores aos das Escolas do Contexto 

e do Total de Escolas; 

•O factor Coordenação destaca-se pela positiva com 79,29%; 

•Com excepção dos domínios Processos e Funções Sintácticas, a Escola apresenta valores positivos e 

superiores aos das Escolas do Contexto e do Total de Escolas avaliadas; 

•Constata-se que, dos alunos que realizaram a prova, somente 22,2% obtiveram resultados 

negativos. 

 

 História — 9.º ano: 

•Todos os domínios apresentam valores positivos, à excepção de Tratamento com 45,25%; 

•Em todos os domínios, a Escola encontra-se acima dos valores apresentados pelas Escolas do 

Contexto e pelo Total de Escolas. 

 

Matemática — 9.º ano: 

•Com excepção dos domínios Aquisição (com 65,49%) e Estatística (62,38%), a Escola apresenta 

valores negativos nos restantes; 

•A Escola encontra-se abaixo dos valores apresentados pelas Escolas do Contexto e Total de Escolas 

em todos os domínios, com excepção do factor Aquisição em que está ligeiramente acima; 

•O factor que apresenta valores mais baixos é o domínio da Resolução com 35,56%; 

•A média das classificações da Escola é negativa (9,7 valores), semelhante à das restantes escolas 

avaliadas. 
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Matemática — 12.º ano: 

•Probabilidade Combinatória, Números Complexos e Resolução são os três factores que apresentam 

valores negativos. Os restantes, apesar de baixos, registam valores positivos; 

•Nos factores Números Complexos e Resolução a Escola está abaixo das restantes, nos outros está 

ligeiramente acima; 

•Destaca-se pela negativa Números Complexos que apresenta um resultado de 16,8%; 

•A média da nota da Escola foi de 11,4 valores e a média de positivas foi de 73,3%, ligeiramente 

superior à das Escolas do Contexto e do Total de Escolas. 

 

Nota: Os dados apresentados pelo factor Números Complexos, não é relevante, porque esta unidade ainda 

não tinha sido leccionada no momento da aplicação do questionário. 

 

Ciências Naturais — 9.º ano: 

•Com excepção do factor Terra-Espaço com 53,4%, a Escola apresenta valores negativos em todos os 

domínios; 

•No domínio Aplicação com 19,42%, a Escola regista o pior resultado verificado em todos os 

factores. Para além de negativo, é inferior aos resultados das Escolas do Contexto (26,94%) e do 

Total de Escolas (30,95%); 

 

A média da nota da Escola é 7,2 valores, com uma média negativa de 80,6%, das quais 30% dos alunos (25) 

com uma nota entre 2,0 e 4,6 valores.  

 

Da análise do Relatório AVES - Janeiro 2010 –Questionários/Provas, que procuram caracterizar os alunos 

que realizaram as provas de conhecimento às diferentes disciplinas à entrada de cada ciclo de ensino, 

concluiu-se que na prova de: 

Língua Portuguesa – 7º Ano 
 

 Com excepção do Texto Narrativo (com valores ligeiramente inferiores), a Escola apresenta valores 

superiores aos das Escolas do mesmo Contexto e do Total de Escolas nos domínios avaliados; 

 Destacam-se pela negativa o Texto Informativo (39,9%) e o domínio Aplicação de Conhecimentos 

(49,9%); 

Globalmente os resultados são satisfatórios (50,1%) e ligeiramente superiores aos das restantes escolas. 

Língua Portuguesa – 10º Ano 
 

 Com valores positivos apresentam-se somente os domínios Texto Não Literário (58%) e 
Conhecimento (50,8%); 

 Texto Dramático com um resultado de 39,5% é o factor que apresenta os piores resultados. 
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Os resultados globais são insatisfatórios (45,4%) e inferiores aos das restantes escolas avaliadas; 
 

Língua Portuguesa – 1º Ano dos Cursos Profissionais 
 

•A Escola apresenta valores negativos em todos os domínios avaliados, mas acima dos das 
Escolas do mesmo Contexto e do Total de Escolas; 

•Os textos Dramático (32,6%), Narrativo (37,2%) e Lírico (38,5%) evidenciam resultados 
bastante insatisfatórios; 

•O domínio Aplicação de Conhecimentos (35,9%) destaca-se neste cenário negativo. 
 

Globalmente, os resultados são insatisfatórios (38,7%); 
 

 Matemática – 7º Ano 
 

 Todos os factores apresentam resultados negativos dos quais se destacam pela negativa a 
Proporcionalidade (22,2%) e Números (39%) e ainda os domínios da Compreensão (36,2%) e 
Resolução de Problemas (38,9%); 

 Com excepção de Geometria e Resolução de Problemas, os resultados da Escola são ligeiramente 
inferiores aos das restantes escolas; 

 
Nas provas, registaram-se 22 positivas e 86 negativas. 
 
Os resultados globais são insatisfatórios com a nota de 39,1%. Este valor é ligeiramente inferior quer ao das 
Escolas do Contexto quer do Total de Escolas; 
 

Matemática – 10º Ano 
 

•Com excepção do domínio Aquisição de Conhecimentos cuja nota foi inferior à das Escolas do 
Contexto mas ligeiramente superior à do Total de Escolas, em todos os restantes factores a 
Escola apresenta valores abaixo das restantes escolas avaliadas; 

•Geometria (45,5%) e Resolução de problemas (42%) são os factores que apresentam 
resultados inferiores a 50%. 
 

Os resultados globais são positivos (54,4%), mas inferiores aos das Escolas do Contexto e do Total de 
Escolas. 
 

Matemática – 1º Ano dos Cursos Profissionais 
 

Os resultados das provas não apresentam qualquer nota positiva. 
O resultado global é insatisfatório (31,3%) e inferior ao das Escolas do Contexto e do Total de Escolas; 

 Neste contexto negativo, apenas a Aquisição de Conhecimentos obteve um resultado superior a 
40%. A Estatística, a Compreensão e a Resolução de problemas apresentam mesmo valores 
inferiores a 30%. 
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História – 7º Ano 
Globalmente, os resultados são insatisfatórios (45,3%), mas ligeiramente superiores dos das restantes 
escolas avaliadas; 

•Com excepção da Localização Espacial (65,1%) e do domínio da Compreensão (55,7%), os 
resultados são negativos; 

•Neste contexto negativo destacam-se o Tema 3 (35,5%) e o Conhecimento histórico (39,6%); 
•Apenas na Localização Espacial a Escola apresenta valores superiores aos das restantes 

escolas avaliadas, encontrando-se ligeiramente abaixo no factor Localização Temporal, no 
Tema 2 (Sec. XVIII) e Tema 3. 

 

Ciências Naturais – 7º Ano 

 Sustentabilidade e Raciocínio são os factores com médias negativas; 

 Com excepção de Terra no Espaço, todos os restantes factores avaliados apresentam média de 
desempenho inferior à das restantes escolas; 
 

O resultado global é satisfatório (53,7%) mas abaixo das Escolas do Contexto e do Total de Escolas; 
 
Apesar do resultado global positivo, uma parte substancial dos alunos obtiveram nota negativa (42%). 
 

Inglês – 7º Ano 
A média total é positiva (70,2%) e superior à nota das restantes escolas avaliadas; 
Todos os factores obtiveram nota positiva e o que mais se destaca é a Leitura e Compreensão com 77,9%; 

 
Em todos os domínios avaliados, a Escola apresenta melhores resultados do que os das restantes escolas; 
O domínio Língua é, no entanto, aquele que revela um resultado mais baixo, ainda assim satisfatório: 
59,1%.  
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7. Balanço da concretização do Plano de Acção da Avaliação Interna 2009/2010 

Aqui se apresenta o balanço das actividades realizadas e concluídas (A), as dificuldades sentidas (B), as não 

realizadas (C) e ainda o estado de desenvolvimento de outras (D). 

A - Actividades realizadas: 

1. Actualização do blogue - PAI; 

2. Reformulação do formulário on-line que permitiu a recolha de informações sobre a indisciplina 

(junto dos DT) e monitorização das respectivas respostas; 

3.  Monitorização das respostas ao questionário on-line de recolha de informações sobre a opinião 

dos alunos quanto à sua participação nas actividades inseridas no PAA;  

4. Reformulação do formulário de recolha de dados sobre as aulas de substituição e sua 

monitorização; 

5. Elaboração de um questionário on-line de recolha de dados sobre a opinião dos professores em 

relação à indisciplina; 

6. Elaboração de um questionário on-line de recolha de dados sobre a opinião dos alunos em relação 

à indisciplina; 

7. Elaboração e aplicação de um questionário on-line de recolha de dados sobre a opinião dos alunos 

em relação aos serviços prestados pela Biblioteca da Escola; 

8. Análise dos relatórios AVES; 

 

B - Maiores dificuldades sentidas na implementação do Plano de Acção: 

1. Das várias actividades inseridas no Plano Anual de Actividades da Escola e já realizadas, apenas 37  

alunos/delegados das turmas preencheram o questionário , daí não nos ter sido possível, neste 

relatório, apresentar dados sobre a opinião dos alunos; 

2. Equipamentos informáticos pouco proficientes; 

 

C - Única actividade não realizada: 

Observação de aulas, devido ao parecer desfavorável por parte da maioria dos docentes. 

 

D – Actividades em fase de execução: 

1. A.5 irá ser desenvolvida durante o mês de Maio; 

2. A.6 está em fase de aplicação; 
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3. Elaboração de um questionário para avaliar o Plano da Matemática; 

4. Elaboração de grelhas para avaliar o Projecto Educativo. 

 

8. Balanço das Actividades da Associação de Estudantes  

Reflexão da Presidente da Associação de Estudantes da ESL 

“Todos os anos há eleições e todos os anos se prometem novas conquistas aos colegas. Diz-se sempre: “este 

ano votem em nós, porque somos diferentes e vamos trabalhar”, mas no fundo apenas dizem que 

trabalhamos seis vezes por ano: três no final de cada período, depois a viagem e o baile de finalistas. Por 

isso, nos chamam: “associação de estudantes”. 

Na realidade contra nós falamos porque poderíamos ter feito mais. Mas o que é certo é que estamos muito 

restringidos em termos de espaço e em termos de burocracia. Até agora temos cumprido as nossas 

promessas, embora tenhamos consciência de que não são as promessas que nos fazem avançar. Gostaria 

de referir que não nos foi concedida uma actividade de ajuda ao Haiti, na tarde de carnaval, que poderia ter 

sido mais uma actividade interessante. 

Tudo o que fizemos até agora foi com patrocínios e com a ajuda da direcção da escola. Estamos, assim, 

limitados a todas as ajudas vinda de fora, pois não possuímos qualquer tipo de verba de que possamos 

usufruir. 

O ano lectivo ainda não acabou! Desta forma, ainda aceitamos sugestões, ideias ou críticas, de modo a que 

não sejamos apenas notados as ditas seis vezes por ano e, passo a sublinhar, até essas seis tarefas que 

parecem fáceis, exigem imenso trabalho da nossa parte, pois são de grande responsabilidade. 

Em relação à Avaliação Interna da Escola todos sabemos que estamos em período de obras e pouco mais a 

escola pode fazer. Ela vai gerindo o pouco espaço como pode. De qualquer forma, mesmo antes das obras 

começarem, já existiam certos pormenores que poderiam ser alterados, tais como: 

1- haver mais”kioskes” 

2- nem todas as casa de banho possuem papel higiénico 

3- a entrada é uma “desgraça” em dias chuvosos, pois com a falta de escoamento das águas forma-se uma 

espécie de lago e quem por lá passa não pode evitar ficar com os pés molhados 

4- haver uma cobertura entre o portão e o pavilhão A de modo a que os alunos em dias chuvosos não se 

molhassem tanto 

5- nos alimentos vendidos no buffet devia acabar-se com a venda de croissants. São bons e sabem bem. Isso 

é um facto! Mas havendo, ninguém come outro tipo de alimentos bastante mais saudáveis, como o pão, por 

exemplo 

6- as funcionárias deviam ter alguma formação em primeiros socorros ou haver pelo menos uma enfermeira 

na escola, para que no caso da ambulância ter algum tipo de percalço, o aluno, ou até mesmo o professor 

ou o funcionário em causa, não tenha de esperar demasiado para ser socorrido 
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7- ser proibida a marcação de testes sem um dia de intervalo 

8- haver como que um fundo de maneio para que os alunos do curso de  artes e os alunos que têm a 

disciplina de área de projecto (e outros), que pagam todo o tipo de materiais e deslocamentos, fossem 

apoiados 

Sabemos que existem outros aspectos que poderiam ser mudados, mas isso não compete à escola, mas sim 

ao Ministério da Educação.  

Esperamos ter tocado em alguns pontos que ajudem a escola a melhorar. Gostaríamos também que em 

cada reunião da escola um membro da associação fosse convocado para conseguir passar o ponto de vista 

dos alunos, pois todo o esforço é feito em prol dos mesmos.”  

Joana Francisco, 12ºI 
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