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INTRODUÇÃO 

O processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Castro 

Marim integra-se no sistema de avaliação da educação e do ensino não 

superior, previsto no artigo 49º da Lei de Bases do Sistema Educativo e que veio 

a ser formalizado através da Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro. 

Nos termos previstos no Regime de Autonomia, Administração e Gestão 

das Escolas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, a 

autoavaliação é um, entre outros, dos procedimentos que o Agrupamento de 

Escolas de Castro Marim utiliza para prestar contas do seu desempenho a toda 

a comunidade educativa.  

O presente relatório de autoavaliação insere-se num processo ao serviço 

do desenvolvimento organizacional do Agrupamento e de cada escola e/ou 

centro escolar que o constituem, sendo também fundamental no 

desenvolvimento dos seus profissionais e na construção e consolidação da 

comunidade educativa em que se insere. Entende-se, assim, a autoavaliação 

como um processo ao serviço da melhoria da organização da escola, da 

comunidade educativa e da formação geral de todos os agentes educativas, 

particularmente dos alunos. 

 No âmbito das ações definidas para este ano letivo, ficou definido como 

um dos domínios a avaliar o respeitante a RESULTADOS. Serão tratados os 

referentes constantes do quadro a seguir apresentado: 

  

Domínio Campo de análise Referentes 

 

 

 

 

 Resultados 

Resultados académicos 

Evolução dos resultados internos 

contextualizados 

Evolução dos resultados externos 

contextualizados 

Qualidade do sucesso 

Abandono e desistência 

 

 

Participação na vida da escola e 

assunção de responsabilidades 
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Resultados sociais 

Cumprimento das regras e 

disciplina 

Formas de solidariedade 

Impacto da escolaridade no 

percurso dos alunos 

Reconhecimento da 

comunidade 

Grau de satisfação da 

comunidade educativa 

Formas de valorização do sucesso 

dos alunos 

Contributo da escola para o 

desenvolvimento da comunidade 

envolvente 

 

1. CAMPO DE ANÁLISE 

1.1. RESULTADOS 

Nesta segunda fase de autoavaliação, a equipa decidiu avaliar o 

domínio dos Resultados. 

Este processo de autoavaliação tem tido como referência os domínios 

da avaliação externa de escolas.  

O domínio dos resultados divide-se em resultados académicos, resultados 

sociais e reconhecimento da comunidade.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim é composto por três escolas 

do 1º ciclo, duas do pré-escolar e uma escola do 2º e 3ºciclos, sendo esta última 

a sede do agrupamento. 

Contam-se  119 alunos do pré-escolar, 268 do 1º ciclo, 120 do 2º ciclo e 

162 alunos do 3º ciclo. 

As escolas situam-se, essencialmente, nas duas zonas mais populosas do 

concelho, Castro Marim e Altura, permanecendo ainda uma escola unitária 

afeta ao nosso agrupamento em Odeleite. 
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Como oferta formativa, o agrupamento dispõe de ensino pré- escolar; 1º, 

2º e 3º ciclos; PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação) e CEF (Curso 

de Educação e Formação). 

O agrupamento, ao nível do corpo docente, integra 51 professores do 

quadro, sendo 43 do quadro do agrupamento, 8 do quadro de zona 

pedagógica e 19 contratados. Integra, ainda, 2 técnicos especializados. Ao 

nível do corpo não docente, conta com a colaboração de 33 assistentes 

operacionais e 8 assistentes técnicos. 

 

3. O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO NO AGRUPAMENTO 

31. Constituição da equipa de autoavaliação  

 

A equipa de autoavaliação foi constituída tendo em conta a 

representatividade dos docentes dos diferentes ciclos de ensino, do pessoal 

não docente, dos pais e encarregados de educação.  

Equipa de autoavaliação 

Coordenadora Isabel Reis 

Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais 

Teresa Guilherme 

Departamento do 1ºCiclo Elisabete Solá 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas Paula Brito 

Coordenadora Estrutura Interciclos Adelaide Pinheiro 

Departamento de Expressões Ana Cristina Lopes 

Departamento do Pré-Escolar Sílvia Santos 

Representante de Pais e Encarregados de Educação Henrique Jesus 

Representante do Pessoal Não Docente Ana Silva 

      Tabela 1 - Constituição da equipa de autoavaliação 

3.2 Funções da equipa de autoavaliação (EAA)  

  A equipa de autoavaliação tem as seguintes funções: 

-Planificar o processo de autoavaliação do agrupamento;  
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-Envolver os diversos atores da comunidade escolar;  

-Construir os referenciais e os instrumentos de recolha de informação; 

-Recolher e tratar a informação necessária; 

-Apresentar os resultados da autoavaliação, elaborando um relatório no 

final do ano letivo;  

-Promover a reflexão sobre os resultados alcançados; 

-Definir um Plano de Melhoria. 

 

3.3 Modelo de autoavaliação utilizado 

 
 

A autoavaliação implica a utilização de um modelo que abarque um 

conjunto de critérios que permita fazer uma análise global, sistemática e regular 

da organização escolar. O modelo elegido neste processo é conhecido como 

modelo aberto que, como o próprio nome indica, é flexível e permite 

ajustamentos e adaptações, tendo já sido utilizado em anos anteriores. 

Nesta primeira fase, a avaliação incide sobre um domínio: Resultados, de 

acordo com quadro de referência utilizado no modelo pela Inspeção-Geral de 

Educação e Ciência, no processo de avaliação externa das escolas. 

 

3.4 Etapas do processo de autoavaliação  

 

Ao delinear um planeamento adequado de um processo de 

autoavaliação, teremos de ter em conta o ritmo de uma organização escolar 

e os recursos disponíveis para o seu desenvolvimento.  

Em grupos de trabalho, foram elaborados documentos basilares que 

serviram como ponto de partida para o processo de autoavaliação. 
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 Estrutura do modelo de autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma da estrutura do modelo de autoavaliação 

Deu-se início ao processo de autoavaliação, delineando as diferentes 

etapas e sua organização, conforme se apresenta na figura abaixo. 

Seguiu-se o planeamento e a construção dos instrumentos de recolha de 

dados. 

Domínio 
(Domínio de referência que estruturam as dimensões e os campos de análise a avaliar) 

Resultados 
(Para a formulação das questões de avaliação, este 

campo de análise pode ser subdividido em dimensões) 

- Evolução dos resultados internos contextualizados; 

- Evolução dos resultados externos contextualizados; 

- Qualidade do sucesso; 

- Abandono e desistência; 

- Participação na vida da escola e assunção de 

responsabilidades; 

- Cumprimento das regras e disciplina; 

- Formas de solidariedade; 

- Impacto da escolaridade no percurso dos alunos. 

 

Questões de 

avaliação 

Fontes de 

evidência/instrumentos 

e meios de recolha de 

dados 

Responsáveis pela 

recolha parcial e 

tratamento de 

dados 

 Periodicidade de 

observação 

Aspetos chave 

para os quais a 

autoavaliação 

procura 

informação 

Locais existentes, 

ou a construir, 

através dos quais 

se recolhe a 

informação 

Colaboradores 

Indicação dos 

momentos em que 

a avaliação será 

realizada 
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Após a análise de dados e tratamento estatístico foi elaborado um 

relatório contendo todas as conclusões apuradas que, posteriormente, serão 

apresentadas à comunidade educativa. 

Em consequência da reflexão feita pela equipa de autoavaliação sobre 

os resultados do relatório, será elaborado o Plano de Ações de Melhoria. 

Este documento determinará as ações de melhoria selecionadas pela 

Equipa e deverá conduzir diretamente ao plano de ações para melhorar o 

desempenho da escola.  

 

Figura 2 - Etapas do processo de autoavaliação 

 

 

 

 

Novo ciclo

Divulgação do relatório autoavaliação e das ações de melhoria 

Apresentação à comunidade educativa

Estabelecimento de um plano de melhoria

Apresentação das conclusões

Tratamento Estatistico

Análise e tratamento de dados

Aplicação dos instrumentos de recolha de dados

Construção de instrumentos de recolha de dados contextualizados que configurem o MAA

Planear a autoavaliação
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3.5 Metodologia adotada 

 

Para a recolha de informação, foram utilizadas várias técnicas, como os 

inquéritos por questionário e a análise documental, onde se pretendeu recolher 

informação de modo diversificado e envolver vários atores, num processo que 

permita em simultâneo, a triangulação dos dados recolhidos.  

O objetivo é obter resultados suficientemente fiáveis e abrangentes que 

nos garantem uma análise efetiva dos resultados do agrupamento e, 

simultaneamente, constitua um contributo para a melhoria e o 

desenvolvimento da ação educativa e pedagógica. 

Assim sendo, a recolha de informação foi realizada através da aplicação 

de inquéritos por questionário, aos elementos da comunidade educativa do 

Agrupamento de Escolas de Castro Marim.  

Pretendeu-se saber o grau de satisfação em relação à dimensão 

selecionada. 

O anonimato de todos os questionários aplicados foi mantido através de 

uma resposta individualizada, tendo sido utilizada a seguinte escala valorativa:  

Concordo totalmente; Concordo; Não concordo nem discordo, Discordo, 

Discordo totalmente e Não sei. 

Os questionários foram todos preenchidos em papel. 

A análise representativa de 20% dos inquiridos, num universo total de 1457 

potenciais candidatos. 

Foram propostos 291 (20%) questionários, dos quais foram respondidos e 

validados 221(15%). 

Os questionários aplicados foram distribuídos de acordo: 

 

Pessoal  Amostra Universo 

Pessoal docente (QA ,QZD) 14 86 

Pessoal não docente 10 33 
Tabela 3 – Pessoal docente e não docente 
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Encarregados de 

educação 

Amostra Universo 

Pré-escolar 29 118 

1º ciclo 15 265 

2º ciclo 30 119 

3º ciclo 45 139 

  Total 669 
Tabela 4 - Encarregados de educação 

 

Alunos Amostra Universo 

Pré-escolar -- 118 

1º ciclo 15 265 

2º ciclo 30 119 

3º ciclo 45 139 

  Total 669 
Tabela 5 -Alunos 

 3.6 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

A recolha de dados foi realizada, maioritariamente, através da utilização 

de inquéritos por questionário. Recorreu-se, também, à análise documental e à 

análise do conteúdo das respostas abertas. 

Tabela 6 - Inventário de práticas de autoavaliação 

 

Áreas Designação Intervenientes 

 

Domínio em que são 

registados e tratados os dados 

 

 

Nome pelo qual a tarefa ou o seu 

produto é conhecido na escola 

 

Pessoas envolvidas 

na tarefa 

Resultados internos 
 Pautas do 3º período equipa 

Resultados externos 
Pautas do 3º período 

 

equipa 

Pautas das provas finais 9ºano equipa 
Qualidade do sucesso Pautas do 3º período equipa 

Abandono e desistência 
 

secretaria 

equipa 

Participação na vida da 

escola 

 

Questionários 

equipa 

Cumprimentos de regras e 

disciplina 

Questionários alunos equipa 
Questionários pessoal docente 

Questionários pessoal não docente 

Registo de ocorrências /participações 

disciplinares 

Formas de solidariedade 
Plano Anual de Atividades 

 

equipa 
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O inquérito por questionário, composto por questões de avaliação que 

pretenderam estimar a perceção do público-alvo sobre a satisfação da 

comunidade estando subdivididas em sete dimensões destinadas a avaliar 

diferentes referentes (pertencentes ao Domínio – Resultados), de acordo com 

a tabela abaixo indicada:  

Referentes Questões de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfação da 
comunidade 

escolar 

1 O ensino nesta escola é exigente 

2 A escola é aberta ao exterior 

3 A informação circula bem na escola 

4 A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento da escola 

5 As salas de aula são confortáveis 

6 Os espaços de desporto e de recreio da escola são adequados 

7 O refeitório e o bufete funcionam adequadamente 

8 Os alunos respeitam os professores 

9 Os alunos respeitam o pessoal não docente 

10 A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem 

11 O comportamento dos alunos é bom 

12 As situações de indisciplina são resolvidas adequadamente 

13 Os equipamentos informáticos funcionam adequadamente 

14 A Direção sabe gerir os conflitos 

15 Participo nas atividades da escola 

16 O pessoal não docente mostra disponibilidade no atendimento 

17 A escola é limpa 

18 A escola é segura. 

19 Os serviços administrativos funcionam adequadamente 

20 O ambiente de trabalho é bom 

21 Gosto de trabalhar nesta escola 
Tabela 7 – Organização da informação por questões (docentes) 

Referentes Questões de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 

Satisfação da 
comunidade 

escolar 

1 O ensino nesta escola é exigente 
2 A escola é aberta ao exterior 
3 A informação circula bem na escola 
4 A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento da escola 
5 As salas de aula são confortáveis 
6 Os espaços de desporto e de recreio da escola são adequados 
7 O refeitório e o bufete funcionam adequadamente 
8 Os alunos respeitam os professores 
9 Os alunos respeitam o pessoal não docente 

10 A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem 
11 O comportamento dos alunos é bom 
12 As situações de indisciplina são resolvidas adequadamente 
13 Os equipamentos informáticos funcionam adequadamente 
14 A Direção sabe gerir os conflitos 
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15 Participo nas atividades da escola  
16 O pessoal docente respeita o meu trabalho 
17 A escola é limpa 
18 A escola é segura. 
19 Os serviços administrativos funcionam adequadamente 
20 O ambiente de trabalho é bom 
21 Gosto de trabalhar nesta escola 

 

Tabela 8 – Organização da informação por questões (trabalhadores não docentes) 

Referentes Questões de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 

Satisfação da 
comunidade 

escolar 

1 Estou satisfeito com o desenvolvimento do meu filho desde que 
frequenta o JI 

2 Sou informado sobre o que o meu filho está a aprender 
3 Sou incentivado a apoiar as aprendizagens do meu filho 
4 Conheço bem as regras de funcionamento do JI 
5 Os pais são incentivados a participar na vida do JI 
6 O JI tem boas instalações 
7 As refeições são boas 
8 O JI é limpo  
9 Os serviços administrativos funcionam adequadamente 

10 O JI tem bom ambiente 
11 O JI é seguro 
12 Há boa comunicação entre o JI e os pais 
13 Os responsáveis do JI são acessíveis e dialogantes 
14 Os funcionários mostram disponibilidade no atendimento 
15 Gosto que o meu filho frequente este JI 

 

Tabela 9 – Organização da informação por questões (Pais e encarregados de educação do ensino pré-

escolar) 

Referentes Questões de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfação da 
comunidade 

escolar 

1 O ensino na escola é adequado 
2 Os resultados da escola são bons 
3 Conheço bem as regras de funcionamento da escola e o regulamento 

interno 
4 O meu filho é incentivado para ter bons resultados 
5 O meu filho é revela satisfação pela forma como é tratado na escola 
6 Os Pais são incentivados a participar nas atividades escolares 
7 A escola fornece-me informação suficiente sobre as atividades a as 

aprendizagens do meu filho 
8 O diretor de turma/professor titular de turma é disponível e faz boa 

ligação à família 
9 As instalações são boas 

10 As refeições são boas 
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11 Os serviços administrativos funcionam adequadamente 
12 O pessoal auxiliar mostra disponibilidade no atendimento 
13 A escola é limpa 
14 A escola é segura 
15 Gosto que o meu filho frequente ande nesta escola 

 16 O site da escola fornece toda a informação necessária 
 

Tabela 10 – Organização da informação por questões (pais/encarregados de educação das escolas 

básicas) 

Referentes Questões de avaliação 

 
 
 
 
 

Satisfação da 
comunidade 

escolar 

1 Percebo bem o que o professor explica nas aulas 
2 Utilizo a biblioteca para fazer os trabalhos e leituras 
3 Os funcionários mostram disponibilidade 
4 Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola 
5 Conheço os critérios de avaliação 
6 Conheço as regras de comportamento da escola e o regulamento 

interno 
7 Na minha sala os alunos portam-se bem 
8 Sinto-me seguro e tranquilo na escola 
9 Gosto do almoço que é servido na escola 

 10 Gosto desta escola 
Tabela 11 – Organização da informação por questões (alunos do 4ºano) 

Referentes Questões de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 

Satisfação da 
comunidade 

escolar 

1 Os professores desta escola ensinam de forma adequada 
2 O ensino desta escola é exigente 
3 Conheço os critérios de avaliação 
4 Participo nos projetos e atividades promovidas pela escola 
5 As salas de aula são confortáveis 
6 Conheço as regras de comportamento da escola e o regulamento 

interno 
7 Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e de respeito 
8 Os alunos respeitam os professores 
9 A escola resolve os problemas de indisciplina 

10 A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem 
11 Estou satisfeito com os espaços desportivos e de recreio 

12 Gosto dos almoços servidos na escola 

13 Os equipamentos informáticos funcionam adequadamente 

14 Os funcionários mostram disponibilidade 

15 Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola 

16 A secretaria funciona adequadamente 

17 As minhas sugestões são tidas em conta pelos professores e pela 
direção 

18 Os professores tratam os alunos com respeito 

19 Sinto-me seguro na escola 
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20 Gosto desta escola 

21 Os funcionários mostram disponibilidade no atendimento 
Tabela 12– Organização da informação por questões (alunos dos 2º e 3º ciclos) 

Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição das questões em 

avaliação relativas a cada referente e a participação de cada inquirido pelas 

respetivas questões. 

 

Referentes Inquiridos Questões em 

avaliação 

 
Serviço educativo 

Docentes 1 
Encarregados de 

Educação Pré 
1 

Encarregados de 

Educação Básica 
1,2,4,5 

Alunos 4ºano 1 
Alunos 2º/3ºciclos 1,2 

Não docentes 1 

Comportamento e disciplina 

Docentes 8,9,12,13 
Encarregados de 

Educação Pré 
 

Encarregados de 

Educação básica 
 

Alunos 4ºano 7 
Alunos Básica 7,8,9,18 
Não docentes 8,9,11,12 

 
 

Limpeza, instalações e 
segurança 

 
 
 

Docentes 5,6,17,18 
Encarregados de 

Educação Pré 
6,8,11 

Encarregados de 

Educação 
9,13,14 

Alunos 4ºano 2,4,7,8 
Alunos Básica 5,12,15,19 
Não docentes 

 
5,6,17,18 

Comunicação escola-família 
 

Docentes 3 
Encarregados de 

Educação Pré 
2,5,12 

Encarregados de 

Educação 
7,8 

Alunos 4ºano  
Alunos Básica  
Não docentes 3 

 
 

Funcionamento dos serviços 
da escola 

 

Docentes 7, 10,14,16,19 
Encarregados de 

Educação Pré 
7,8,13,14 

Encarregados de 

Educação 
10,11,12,16 

Alunos 4ºano 3,8 
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Tabela 13 –Questões em avaliação/ referentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alunos Básica 10,13,14,16,21 
Não docentes 7,10,13,19 

 
 
 
 
 

Envolvimento nas atividades 
da escola 

Docentes 11 

Encarregados de 

Educação Pré 
3 

Encarregados de 

Educação 
 

Alunos 4ºano  

Alunos Básica 4,17 

Não docentes 15 

Direção 

Docentes 4,15 

Encarregados de 

Educação Pré 

 

Encarregados de 

Educação 

 

Alunos 4ºano  

Alunos Básica  

Não docentes 4,14 

 

 

 

 

Satisfação pessoal 

Docentes 20,21 

Encarregados de 

Educação Pré 
15 

Encarregados de 

Educação 
15 

Alunos 4ºano 10 

Alunos Básica 20 

Não docentes 16,20,21 
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4. Análise dos resultados 

 Para a análise dos resultados escolares foram tidas em conta as metas 

escolares do Plano de Ação estratégica do Agrupamento para o ano letivo 

2016/2017, a saber: 

Ciclo de ensino Taxa de sucesso 

1º Ciclo 92,5% 

2º Ciclo 88% 

3º Ciclo 81,3% 

 

4.1 Evolução dos resultados internos 

Evolução dos resultados internos nos anos letivos 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017 

1º ciclo 

(todos os anos de escolaridade, todas as disciplinas, final do 3º período) 

1ºano  
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Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) seis 

disciplinas, observou-se que taxa de sucesso é superior a 80%. Ora não obstante 

da taxa média de sucesso ser de Excelente, registou-se uma descida a 

Português e Matemática, face a 15/16 mas em linha com o ano 14/15.  

Comparando a taxa de sucesso definida para o 1ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 92,5%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que as 

disciplinas de Português e de Matemática estão abaixo do definido, tendo 

respetivamente 82,4 % e 77%. 

2ºano 

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) seis disciplinas, 

observou-se que taxa de sucesso superior a 80%, sendo o ano 16/17 o que revelou 
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uma forte tendência de crescimento, manifestando-se de forma mais expressiva 

nas disciplinas de Português e Matemática.  

Comparando a taxa de sucesso definida para o 1ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 92,5%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que a 

disciplina de Matemática está abaixo do definido, tendo 89,05 %. 

 

3ºano

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) sete 

disciplinas, observou-se que taxa de sucesso foi superior a 85%, manifestando-

se de forma mais expressiva no ano 16/17 na disciplina de Matemática onde foi 

observada uma subida de 20 pontos em relação ao ano anterior. 

Comparando a taxa de sucesso definida para o 1ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 92,5%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que as 
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disciplinas de Inglês e de Matemática estão abaixo do definido, tendo 

respetivamente 89,6 % e 91,9%. 

 

4ºano 

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) sete 

disciplinas, observou-se que taxa de sucesso é superior a 85%, sendo a 

matemática a disciplina onde a média revelou uma tendência inferior a média. 

Comparando a taxa de sucesso definida para o 1ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 92,5%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que a 

disciplina de Matemática está abaixo do definido, tendo 77,7 %. 
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Evolução dos resultados internos nos anos letivos 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017 

2º ciclo 

 (todos os anos de escolaridade, todas as disciplinas, final do 3º período) 

 

5º Ano 

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) onze 

disciplinas, observou-se que a taxa de insucesso revelou uma tendência de 

crescimento, manifestando-se de forma mais expressiva nas disciplinas de 

Inglês, Matemática e Apoio ao Estudo e ligeira indicação nas disciplinas de HGP 

e EDF. Em sentido oposto regista-se uma ligeira evolução na taxa de sucesso 

nas disciplinas de Português, Educação Visual  e Educação para a Cidadania.  

Comparando a taxa de sucesso definida para o 2ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 88%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que as 
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disciplinas de Inglês e de Matemática estão abaixo do definido, tendo 

respetivamente 82,4 % e 77%. 

A taxa média de sucesso no 5ºano nos três anos letivos analisados é de 

91.1%  

6º Ano  

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) onze 

disciplinas, observou-se que a taxa de sucesso revelou uma tendência de 

crescimento na maioria das disciplinas.  

As disciplinas onde se revelou a maior evolução da taxa de sucesso foi a 

Português, Matemática e Educação Visual face ao ano 2014/2015. 

 

           Quando comparados os anos 2015/16 e 2016/17 apenas Português e 

Educação Tecnológica tiveram uma evolução negativa da taxa sucesso. 

Comparando a taxa de sucesso definida para o 2ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 88%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que nenhuma 

disciplina do 6ºano tem uma taxa de sucesso inferior. 

   A taxa média de sucesso do 6ºano de escolaridade nos três anos letivos 

analisados é de 92,45%. 
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Evolução dos resultados internos nos anos letivos 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017 

3º ciclo  

(todos os anos de escolaridade, todas as disciplinas, final do 3º período) 

7º Ano  

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) de treze 

disciplinas, observou-se um decréscimo no ano de 2015/2016 para 2016/2017 

de 12,5% na disciplina de Físico-química e na disciplina de Ciências Naturais de 

7,5%.  

Houve uma melhoria em quase todas no último ano letivo 2016/2017, nas 

disciplinas de História, Geografia e principalmente na de Matemática que 

apresenta um crescimento de quase 40%. 

Comparando a taxa de sucesso definida para o 3ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 81,3%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que as 
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disciplinas de Matemática e Físico-química do 7ºano têm taxas de sucesso 

inferiores, seno respetivamente 76,4% e 61,9%. 

A taxa média de sucesso do 7ºano de escolaridade nos três anos letivos 

analisados é de 88,78%. 

8º Ano  

 

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) de treze 

disciplinas, observou-se um decréscimo no ano de 2015/2016 para 2016/2017 

de 4,88% na disciplina de TIC e na disciplina de Espanhol de 7,32%.  

Houve uma melhoria em quase todas no último ano letivo 2016/2017, nas 

disciplinas de Inglês, História, Geografia e principalmente na de Matemática 

que apresenta um crescimento de mais de 30% em relação ao ano 2014/2015. 

Comparando a taxa de sucesso definida para o 3ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 81,3%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que a 

disciplina de Matemática mantém-se muito abaixo desta meta, tendo uma 

taxa de sucesso no 8ºano de 58,9%. 
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A taxa média de sucesso do 8ºano de escolaridade nos três anos letivos 

analisados é de 91,06%. 

9º Ano  

 

  

Analisados três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) de treze 

disciplinas, observou-se que a taxa de sucesso revelou crescimento na maioria 

das disciplinas, destacando-se a disciplina de Matemática que duplicou a taxa 

de sucesso em 50%. 

Comparando a taxa de sucesso definida para o 3ºciclo no Plano de 

Ação Estratégica de 81,3%, para o ano letivo 2016/2017, verifica-se que todas 

as disciplinas do 9ºano de escolaridade têm uma taxa de sucesso superior. 

A taxa média de sucesso do 9ºano de escolaridade nos três anos letivos 

analisados é de 87,97%. 
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Evolução dos resultados internos/ externos do 9ºano de 

escolaridade 

9ºano de escolaridade´ 

 (Português e Matemática, classificação interna / classificação 

externa) nos anos letivos 2015/ 2016 e 2016/2017 

2015/2016 

 

2015/2016 2015/2016 Port Mat 

Português Matemática ↗ 4 ↗ 7 

CI CE CI CE = 20 = 21 

2,43 2,40 2,20 1,87 ↘ 6 ↘ 2 

 
        

 

 

Na disciplina de Português, a classificação interna foi de 2,43 e a 

classificação externa de 2,40, registando-se uma diferença de 0.03. 

Na disciplina de Matemática, a classificação interna foi de 2,20 e a 

classificação externa de 1,87, registando-se uma diferença de 0,33. 
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Na disciplina de Português, registaram-se 4 subidas de classificação em 

relação à classificação interna e 6 descidas; 20 alunos mantiveram a mesma 

classificação. 

 

 

Na disciplina de Matemática, registaram-se 7 subidas de classificação e 

apenas 2 descidas em relação à classificação interna; 21 alunos mantiveram a 

mesma classificação. 
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2016/2017 

 

  

 

 

Na disciplina de Português, a classificação interna foi de 2,91 e a 

classificação externa de 2,44, registando-se uma diferença de 0.47. 

Na disciplina de Matemática, a classificação interna foi de 2.69 e a 

classificação externa de 2.84, registando-se uma melhoria de 0.15 face à 

classificação interna. 
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A Português, registaram-se 14 descidas na classificação externa em 

relação à classificação interna, não sendo observada qualquer subida; 18 

alunos mantiveram a mesma classificação. 

 

 

A Matemática, registaram-se 7 subidas de classificação e apenas 2 

descidas em relação à classificação interna; 23 alunos mantiveram a mesma 

classificação. 

Balanço final 

Comparando os resultados da classificação interna entre os anos letivos 

2015/2016 e 2016/2017, verifica-se que na disciplina de Português houve uma 

subida de 0,48 (2,43 para 2,91) e na disciplina de Matemática uma subida de 

0,49 (2,20 para 2,69). 

Comparando os resultados da classificação externa entre os anos letivos 

2015/2016 e 2016/2017, verifica-se que na disciplina de Português houve uma 

subida de 0,04 (2,40 para 2,44) e na disciplina de Matemática uma subida de 

0,97 (1,87 para 2,84). 

Comparando a variação da classificação interna/classificação externa 

entre os anos letivos 2015/2016 e 2016/2017, verifica-se que na disciplina de 

Português houve uma descida do número de alunos que subiram a 

classificação (4 para 0) e do número de alunos que mantiveram a classificação 
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(20 para 18), tendo aumentado o número de alunos que desceu a classificação 

no exame final (6 para 14). 

Comparando a variação da classificação interna/classificação externa 

entre os anos letivos 2015/2016 e 2016/2017, verifica-se que na disciplina de 

Matemática manteve-se o número de alunos que subiram a classificação (7), 

aumentou o número de alunos que mantiveram a classificação (21 para 23) e 

manteve-se o número de alunos que desceu a classificação no exame final (2). 

 

4.3 Evolução do número de alunos que transitaram/ não transitaram  

 

No ano letivo 2014/2015, verifica-se que o 1º ano apresenta a taxa mais 

elevada de alunos que transitaram de ano e o 2º ano destaca-se no sentido 

inverso. No ano letivo 2015/2016, todos os alunos do 4º ano transitaram e o maior 

número de alunos não transitados encontra-se no 2º ano. No ano letivo 

2016/2017, verifica-se a mesma situação do ano letivo anterior.  

Assim, na globalidade dos três anos letivos analisados, o 4º ano apresenta 

a taxa mais elevada de alunos transitados (98,04%), seguindo-se o 1º ano 

(96,75%), o 3º ano (93,06%) e, por último, o 2º ano (86,16%). 

Analisando os resultados globais do 1º ciclo, ao longo dos três anos letivos 

observados, verifica-se que a taxa de alunos transitados aumentou de 91,93% 
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em 2014/ 2015 para 95% em 2016/2017, isto é, uma subida de 3,07% na taxa 

média de sucesso do 1º ciclo. 

 

 

No ano letivo 2014/2015, a taxa de alunos transitados no 5º ano (85,11%) 

é ligeiramente superior à do 6º ano (84,44%). No ano letivo 2015/2016, a situação 

inverte-se e a taxa de alunos transitados no 6º ano (97,83%) é superior à do 5º 

ano (90,2%). No ano letivo 2016/2017, a taxa de alunos transitados no 6º ano 

(96,23%) continua superior à do 5º ano (93, 22%).   

Assim, enquanto no ano letivo 2014/2015 a taxa de alunos não transitados 

no 5º ano (14,89%) é inferior à do 6º ano (15,56%), nos anos letivos subsequentes 

a situação inverte-se e a taxa de alunos não transitados do 5º ano (9,80% em 

2015/2016 e 6,78% em 2016/2017) ultrapassa a do 6º ano (2,17% em 2015/2016 e 

3,77% em 2016/2017). 

Analisando os resultados globais do 2º ciclo, ao longo dos três anos letivos 

observados, verifica-se que a taxa de alunos transitados aumentou de 84,78% 

em 2014/ 2015 para 94,64% em 2016/2017, isto é, uma subida de 9,86% na taxa 

média de sucesso do 2º ciclo. 
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No ano letivo 2014/2015, a taxa mais elevada de alunos transitados 

verifica-se no 9º ano (79,07%) e a taxa mais baixa no 8º ano (72,5%). No ano 

letivo 2015/2016, a taxa mais elevada de alunos transitados verifica-se no 7º ano 

(81,25%) e a taxa mais baixa no 8º ano (73,91%). No ano letivo 2016/2017, a taxa 

mais elevada de alunos transitados verifica-se no 8º ano (93,02%) e a taxa mais 

baixa no 9º ano (83,78%). 

Assim, o 8º ano apresenta nos dois primeiros anos letivos a maior taxa de 

alunos não transitados (27,50 % em 2014/2015 e 26,09% em 2015/2016) e a menor 

taxa de alunos não transitados em 2016/2017 (6,98%). 

Analisando os resultados globais do 3º ciclo, ao longo dos três anos letivos 

observados, verifica-se que a taxa de alunos transitados aumentou de 75% em 

2014/ 2015 para 88,71% em 2016/2017, isto é, uma subida de 13,71% na taxa 

média de sucesso do 3º ciclo. 

Em conclusão, verifica-se a subida da taxa média de sucesso nos três 

ciclos de escolaridade, destacando-se o 3º ciclo com uma variação positiva 

de 13,71%. 
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4.4 Formas de valorização do sucesso dos alunos 

Valorização e Sucesso anos letivos 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

 

 

 

Distinção do mérito dos alunos  

A distinção do mérito manifesta-se na integração dos alunos em quadros 

de valor e de excelência. Os quadros de valor e excelência têm como objetivo 

a promoção do sucesso dos alunos, tanto ao nível do Saber como do Ser. Assim, 

destinam-se a reconhecer aptidões e atitudes do aluno, da turma, do grupo, 

do clube ou da equipa, que tenham evidenciado valor excelência nos 

domínios cognitivo, cultural, pessoal ou social, bem como atribuir prémios em 

casos específicos ou excecionais. 

O quadro de excelência reconhece os alunos que revelam excelentes 

resultados escolares, produzam trabalhos académicos ou realizam atividades 
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de excelente qualidade, quer no domínio curricular, quer no domínio dos 

complementos curriculares. 

O quadro de valor reconhece os alunos que revelam grandes 

capacidades ou atitudes exemplares de superação das dificuldades assim 

como os alunos que desenvolvam iniciativas ou ações igualmente exemplares 

de benefício claramente social ou comunitário e solidariedade na escola ou 

fora dela.  

De acordo com o quadro de valorização e sucesso podemos verificar no 

ano letivo 2014 / 2015, que a maior percentagem de alunos a quem lhes foi 

atribuído este mérito foi no 5ºano de escolaridade, seguida de uma 

percentagem menor do 6ºano de escolaridade. Sendo que os restantes anos 

de escolaridade apresentam percentagens pouco significativas. 

No ano letivo 2015 / 2016, o 5º e 6º anos de escolaridade voltam a 

apresentar percentagens superiores aos outros anos de escolaridade. No 

entanto verifica-se um decréscimo relativamente ao ano letivo anterior. Esta 

situação mantem-se no ano letivo 2016/2017. É de referir que consoante o ano 

de escolaridade vai aumentando, ou seja, o grau de dificuldade do ensino vai 

aumentando também as percentagens de valorização e sucesso vão 

diminuindo. 

 

4.5 Indisciplina  

Aplicação de medidas corretivas anos letivos 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017 
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 No que diz respeito às medidas corretivas aplicadas nos anos letivos analisados 

verifica-se que aumentaram, no ano letivo 2016/2107 as medidas corretivas ( nº8, artigo 

26º da Lei nº51/ 2012 de 5 de setembro). Estas medidas aplicadas referem-se na sua 

totalidade à realização de tarefas e atividades de integração na escola. 

 

4.6 Formas de solidariedade 

 

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim promoveu, no decorrer de 

três anos letivos, de 2014 a 2017, várias atividades/projetos no âmbito da 

Solidariedade. 

 

Ano letivo 2014 / 2015 

≈ Partilha de Saberes – Pré- Escolar / Santa Casa da Misericórdia – 

estreitar laços de afetividade; 

≈ Power of 5 – Angariar fundos para apoiar a distribuição de 

suplementos alimentares para famílias carenciadas; 

≈ Dia Nacional do Pijama – Recolha de fundos para crianças 

carenciadas ou outro tipo de necessidades; 

≈ Natal Solidário – CPCJ – Recolha de alimentos para famílias 

carenciadas. 

 

Ano letivo 2015 / 2016 

≈ Partilha de Saberes – Pré- Escolar / Santa Casa da Misericórdia – 

estreitar laços de afetividade; 

≈ Recolha Solidária – “Brinquedos, roupa e livros “ – CPCJ- Equipa de 

Atividades; 

≈ Dia Nacional do Pijama – Recolha de fundos para crianças 

carenciadas ou outro tipo de necessidades; 

≈ Recolha de Tampinhas – Liga Portuguesa da Associação Oncológica 

do Algarve. 
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Ano letivo 2016 / 2017 

≈ Recolha de Tampinhas – Liga Portuguesa da Associação Oncológica 

do Algarve. 

≈ Partilha de Saberes – Pré- Escolar / Santa Casa da Misericórdia – estreitar 

laços de afetividade; 

≈ Projeto Entre Partilhas – Recolha de material escolar, manuais escolares e 

outros livros destinados à Guiné – Bissau; 

≈ Dia Nacional do Pijama – Recolha de fundos para crianças carenciadas ou 

outro tipo de necessidades. 

 

4.7 Abandono escolar 

 

A lei 85/2009 de 27 de agosto, contemplada pelo Decreto-lei nº 176/2012 

de 2 de agosto, alarga a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. 

Neste ponto de análise debruçamo-nos sobre os alunos que, estando 

dentro da escolaridade obrigatória, abandonam a escola, não cumprindo este 

dispositivo legal. 

Analisando os dados de abando escolar desta três anos letivos, verifica-

se uma ligeira descida nos 1º e 2º ciclos, no ano letivo 2105/2017. 

Importa referir que os números apresentados, à exceção de um, referem-

se a alunos que foram com os seus familiares para o estrangeiro ( conforma 

registo escrito dos pais/encarregados de educação) mas que não 

formalizaram a transferência de estabelecimento escolar, pelo que são 

contabilizados como abandono. 
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Abandono Escolar anos letivos 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

 

 

4.8 Grau de satisfação da comunidade 

 

4.8.1 Serviço educativo 

Questionários  Docentes  Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 1º, 

2º e 3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos dos  

2º e 3º 

Ciclos 

Questão nº 1, 2  1, 2 1, 2, 3, 

13 

1, 2, 3, 4 , 7, 

8 

1, 5 1, 2, 3, 18 

 

Análise das questões 

Grau de satisfação à questão “o ensino é exigente” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE do 

1º, 2º e 

3º Ciclo 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

64,3% 60% 87,9% 90,9% 91,6% 48,5% 

Não concordo nem 

discordo 

28,6% 50% 7,4% 4,6%  39,7% 
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Discordo/Discordo 

Totalmente 

7,1%     8,9% 

Não sei       

 

No que respeita à exigência do ensino, o pessoal docente, os 

pais/encarregados, os alunos do 4º ano e os alunos dos 2º e 3º Ciclos 

apresentam um grau de satisfação acima dos 80%, enquanto o PND manifesta 

um grau de satisfação de 50%. 

De referir a opinião de todos os pais/encarregados de educação, que 

manifestam um grau de satisfação global entre os 87,9% e os 90,9% no que 

respeita à exigência do ensino, resultados escolares, incentivo aos estudos, 

disponibilidade dos docentes no atendimento e fornecimento de informações 

sobre a aprendizagem dos seus educandos.  

Os alunos do 4º ano (no que respeita à forma como o docentes explicam 

os conteúdos e à adequação do ensino) manifestam um grau de satisfação de 

91,6% enquanto que os alunos dos 2º e 3º Ciclos evidenciam um grau de 

satisfação de 48,5%. 

 

Grau de satisfação à questão “o ensino é exigente” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

100% 70% 86,6% 87,5%   

Não concordo nem 

discordo 

 33,3% 5,9%    

Discordo/Discordo 

Totalmente 

  7,5%    

Não sei       

 

Em relação à abertura da escola ao exterior, o pessoal não docente, os  

pais/encarregados de educação e os alunos do 4º ano apresentam um grau 
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de satisfação entre os 70% e 80%, sendo que o pessoal docente apresenta um 

grau de satisfação de 80%. Os alunos dos 2º e 3º Ciclos manifestam um grau de 

satisfação inferior a 48,5%. 

 

Grau de satisfação à questão “conhecimento dos critérios de avaliação” 

 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

    91,6% 86,5% 

Não concordo nem 

discordo 

     9,4% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

      

Não sei      1,5% 

 

Os alunos do 4º ano e alunos do 2º e 3º ciclos apresentam um grau de 

satisfação entre os 86,5% e os 91,6% no que concerne ao conhecimento dos 

critérios de avaliação. 

Gráfico das questões referentes ao Serviço Educativo 
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4.8.2 Comportamento e disciplina 

 

Questionários 

aos  

Docentes  Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 1º, 

2º e 3º 

Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos dos  

2º e 3º 

Ciclos 

Questão nº 8,9, 12 8, 9   7 7, 8 

 

Grau de satisfação à questão “os alunos respeitam os professores” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

71,4% 40%   50% 48,5% 

Não concordo nem 

discordo 

14,3% 44,4%   15% 36,8% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

14,3% 20%   20% 28% 

Não sei     6,7% 1,5% 

 

No que concerne à questão sobre o respeito dos alunos para com os 

professores, o pessoal docente apresenta um grau de satisfação de 71,4%. O 

pessoal não docente apresenta um grau de satisfação 40%; os alunos do 4º ano 

apresentam um grau de satisfação de 50% e os alunos dos 2º e 3º Ciclos de 

48,5%. 
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Grau de satisfação à questão “os alunos respeitam o pessoal não 

docente” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

71,4% 40%     

Não concordo nem 

discordo 

14,3% 44,4%     

Discordo/Discordo 

Totalmente 

14,3% 20%     

Não sei       

 

Na questão sobre o respeito dos alunos para com o pessoal não docente, 

o pessoal não docente apresenta um grau de satisfação de 40%, o pessoal 

docente apresenta um grau de satisfação de 71,4%. 

 

Grau de satisfação à questão “bom comportamento dos alunos” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

71,4% 20%   50% 48,5% 

Não concordo nem 

discordo 

14,3% 55,6%   15% 36,5% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

14,3% 30%   20% 11,8% 

Não sei       

 

O pessoal docente manifesta um grau de satisfação de 71,4%, o pessoal 

não docente um grau de satisfação de 20%, e os alunos do 4º ano e alunos dos 

2º e 3º Ciclos um grau de satisfação muito próximo de 50% e 48,5% 

relativamente ao bom comportamento dos alunos.  
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              Gráfico das questões referentes ao Comportamento e disciplina. 

 

 

4.8.3 Limpeza, instalações e segurança 

Questionários 

aos : 

Docentes  Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE do 1º, 

2º e 3º 

Ciclo 

Alunos 

do 4º 
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Questão nº 5, 6,10, 17, 

18 

5, 6, 17, 

18 
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19, 15 

 

Grau de satisfação à questão “limpeza” 
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64,2% 60% 91,2% 64,9% 78,4% 42,4% 

Não concordo nem 

discordo 

7,1% 22% 8,8% 9,2% 6,7% 23,5% 
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Discordo/Discordo 

Totalmente 

28,5% 20%  17,2%  30,9% 

Não sei    3,3% 6,7% 1,5% 

 

No que respeita à questão sobre o conforto das salas, o pessoal não 

docente apresenta um grau de satisfação de 60%, o pessoal docente 

apresenta um grau de satisfação de 64,2%, os alunos dos 2º e 3º Ciclos 

apresentam um grau de satisfação de 78,4% e os alunos dos 2º e 3º Ciclos uma 

grau de satisfação de 42,4%. Relativamente à limpeza os alunos dos 2º e 3º 

Ciclos e o pessoal não docente apresenta uma opinião menos satisfatória. 

De realçar a satisfação dos pais /encarregados de educação do Jardim 

de Infância relativamente à limpeza das instalações, evidenciando-se grau de 

satisfação de 91,2%.  

 

Grau de satisfação à questão “segurança” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º 

Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

do  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

78,6% 70% 77,8% 84,1% 88% 76,5% 

Não concordo nem 

discordo 

21,4% 33,3% 22,2% 8,8% 6,7% 19,1% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

   4,2%  3% 

Não sei       

 

No âmbito da segurança, o grau de satisfação é bastante elevado em 

todos os grupos, situando-se o grau de satisfação entre os 70% e os 88%. 

 

 



                                                                          Relatório de autoavaliação: Resultados Escolares 

P á g i n a  44 | 60 

Grau de satisfação às questões sobre “o conforto das salas” e “boas 

instalações” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

35,7% 20% 58,4% 72,3%  44,2% 

Não concordo nem 

discordo 

28,6% 55,6% 7,4% 17,1%  35,3% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

35,7% 30% 2,9% 8,2%  19,1% 

Não sei       

 

No que concerne ao conforto das salas e boas instalações observa-se 

que o pessoal não docente e docente manifesta grau de satisfação 20% e 

35,7%. 

No entanto, os pais/encarregados de educação apresentam um grau 

de satisfação de 72,3%. 

 

Grau de satisfação às questões sobre “a adequação dos espaços de 

desporto e recreio ” e “apetrechamento da biblioteca”. 

 

Relativamente ao grau de satisfação sobre o apetrechamento da 

Biblioteca e seu funcionamento, os alunos dos 2º e 3º ciclos apresentam um 

grau de satisfação de 91,2%.  

Na questão sobre a adequação dos espaços exteriores e recreio, os 

alunos dos 2º e 3º ciclos apresentam um grau de satisfação de 75%. 
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Gráfico das questões referentes à limpeza, instalações e segurança. 
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Grau de satisfação às questões sobre “participação nas atividades da 

escola”. 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE 

dos1º, 2º 

e 3º 

Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

92,8% 70% 88,2% 85,1%  73,5% 

Não concordo nem 

discordo 

7,1% 33,3% 8,8% 12,1%  16,2% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

  2,9%   6% 

Não sei       

 

Relativamente a esta questão os resultados dos questionários também 

são muito positivos atingindo-se um grau de satisfação entre os 70% e os 

92,8%. 

Gráfico das questões referentes ao envolvimento nas atividades da 

escola. 
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4.8.5 Funcionamento global dos serviços prestados 

Questionários 

aos:  

Docentes  Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 1º, 

2º e 3º 

Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos dos  2º 

e 3º Ciclos 

Questão nº 3, 16 3,10 4, 12, 

15 

12, 16 3, 6, 9 6, 9, 21 

 

Grau de satisfação às questões sobre  “circulação da informação ” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

78,6% 50% 77,8%    

Não concordo nem 

discordo 

21,4% 33,3% 22,2%    

Discordo/Discordo 

Totalmente 

 20%     

Não sei       

 

Relativamente à circulação da comunicação, conclui-se que o grau de 

satisfação é bastante positivo no pessoal docente e nos pais /encarregados de 

educação do jardim-de-infância com 78,6% e 77,8% respetivamente. O pessoal 

não docente apresenta um grau de satisfação menor, de 50%. 

 

Grau de satisfação às questões sobre “ disponibilidade do pessoal não 

docente”. 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

64,3%  94,2% 86,4% 91,7% 73,5% 
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Não concordo nem 

discordo 

21,4%  5,1% 10,6%  22,1% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

14,2%     11,8% 

Não sei    3%   

 

No que concerne ao funcionamento global dos serviços regista-se um 

grau de satisfação entre os 64,3% e os 91,7%, realçando-se que há uma menor 

satisfação por parte do pessoal docente. 

 

Grau de satisfação às questões sobre “conhecimento das regras de 

funcionamento” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

  88,3%  91,7% 82,4% 

Não concordo nem 

discordo 

  8,8%   11,8% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

  2,9%   1,5% 

Não sei      2,9% 

 

No que concerne ao conhecimento das regras de funcionamento e do 

Regulamento Interno, o grau de satisfação é bastante positivo, situando-se o 

grau de satisfação entre os 82,4%e os 91,7%. 

No que respeita à informação fornecida pelo site da escola, os PEE do 1, 

2 e 3º C manifestam um grau de satisfação baixo, de 46,2%,  

Relativamente aos almoços, os alunos do 4º Ano, manifestam um grau de 

satisfação de 69,1%. 
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Gráfico das questões referentes ao funcionamento global dos serviços 
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Grau de satisfação às questões sobre “ a valorização dos meus contributos pela 

direção” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

78,6% 30%    69.1% 

Não concordo nem 

discordo 

21,4% 44,4%    11,8% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

 30%    17,6% 

Não sei       

 

Da análise conclui-se que os docentes estão positivamente satisfeitos 

com a direção relativamente ao acolhimento das suas sugestões, 

manifestando um grau de satisfação de 78,6%, já o pessoal não docente 

manifesta um grau de satisfação de 30%. 

 

Grau de satisfação às questões sobre “a resolução adequada de 

comportamentos de indisciplina” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

57,1% 30%     

Não concordo nem 

discordo 

42,9% 66,7%     

Discordo/Discordo 

Totalmente 

 9,3%     

Não sei       
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No que respeita à resolução adequada de comportamentos de 

indisciplina, os docentes manifestam um grau de satisfação de 57,1%, enquanto 

o pessoal não docente manifesta um grau de satisfação de 30%. 

 

Grau de satisfação às questões sobre  “a gestão de conflitos”. 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

71,4% 20%     

Não concordo nem 

discordo 

28,6% 66,7%     

Discordo/Discordo 

Totalmente 

 20%     

Não sei       

 

No que respeita à gestão de conflitos por parte da direção, os docentes 

manifestam um grau de satisfação de 71,4%. Salienta-se o grau de satisfação 

de 20% do pessoal não docente. 

 

Grau de satisfação às questões sobre  “o funcionamento dos serviços 

administrativos” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

 80% 73,2% 80,1%  75% 

Não concordo nem 

discordo 

 20% 26,7% 13,1%  8,9% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

      

Não sei    2,8%  13,2% 
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No que concerne ao grau de satisfação sobre o funcionamento dos 

serviços administrativos, o grau de satisfação é bastante positivo, situando-se 

entre os 73,2% e os 80%. 

Gráfico das questões referentes à direção, serviços administrativos e 

pessoal não docente 
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4.8.7 Satisfação pessoal 

Questionários 

aos: 

Docentes  Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 1º, 

2º e 3º 

Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos dos  2º 

e 3º Ciclos 

Questão nº 7, 14, 20, 

21 

7, 13, 16, 

20,21 

7, 10, 

14 

5, 10, 15 10 13, 14, 20 

 

 

Grau de satisfação às questões sobre  “o ambiente de trabalho é bom”. 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

78,6% 70%     

Não concordo nem 

discordo 

21,4% 20%     

Discordo/Discordo 

Totalmente 

 10%     

Não sei       

 

No que concerne à qualidade do ambiente de trabalho, o grau de 

satisfação situa-se entre os 70% e os 86,6%. 

 

Grau de satisfação às questões sobre  “gosto de trabalhar nesta escola” “gosto 

que o meu filho frequente esta escola”; “gosto de andar nesta escola” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

85,7% 90% 86,6% 92,4% 

 

96% 86,8% 

Não concordo nem 

discordo 

14,3% 10% 13,4% 7,6%  11,5% 
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Discordo/Discordo 

Totalmente 

     2% 

Não sei       

 

Relativamente à satisfação dos docentes e pessoal não docente à 

questão do “gosto por desempenhar funções nesta escola, o grau de 

satisfação é elevado, situando-se entre os 85,7% e os 90%. 

No que respeita à satisfação por parte dos alunos em frequentar esta 

escola, o grau de satisfação situa-se entre os 86,8% e os 96%. 

Também o grau de satisfação por parte de todos os pais /encarregados 

de educação é bastante satisfatório, situando-se entre e os 92,4%e os 86,6%. 

 

Grau de satisfação às questões sobre  “as refeições e o refeitório” 

 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do JI PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos 

do 4º 

ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

57,1% 70% 85,3% 68,5%  48,5% 

Não concordo nem 

discordo 

35,7% 33,3% 11,8% 13,8%  39,8% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

7,1%   9,1%  2,9% 

Não sei      7,4% 

 

Conclui-se que os pais /encarregados de educação do Jardim de 

Infância têm um grau de satisfação de 85,3%, o pessoal não docente 70% de 

satisfação, os pais /encarregados de educação dos 1º, 2º, 3º ciclos 68,5 % de 

satisfação, os docentes 57,1 % de satisfação e menor satisfação por parte dos 

alunos dos 2º e 3º ciclos, de 48,5%. 
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Grau de satisfação às questão  sobre  “o respeito do pessoal  docente 

pelo meu trabalho”. 

30% do pessoal não docente considera que o pessoal docente respeita  

seu trabalho. 

 

Grau de satisfação às questões sobre  “os equipamentos informáticos” 

 Docentes Não 

Docentes 

PEE do 

JI 

PEE dos 

1º, 2º e 

3º Ciclos 

Alunos do 

4º ano 

Alunos 

dos  2º e 

3º Ciclos 

Concordo 

Totalmente/Concordo 

50% 40%    53% 

Não concordo nem 

discordo 

21% 55,6%    17,6% 

Discordo/Discordo 

Totalmente 

28,5% 10%    25% 

Não sei       

 

Relativamente aos equipamentos informáticos, o grau de satisfação 

situa-se entre os 40% de satisfação por parte do pessoal não docente e os 50% 

do pessoal docente e dos alunos dos 2º e 3º ciclos. 
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Gráfico das questões referentes à satisfação pessoal 
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5. Avaliação final 

 

O presente relatório pretende contribuir para um conhecimento mais 

sustentado dos pontos fortes e das fragilidades no Agrupamento de Escolas e 

Castro Marim face ao domínio dos Resultados Escolares, facilitando, assim, o 

desenho das ações de melhoria a implementar. 

Numa primeira fase são propostas as áreas a melhorar e os pontos fortes. 

Para a definição destas áreas, a equipa considerou que: 

- As respostas assinaladas com “ não concordo /nem discordo” não serão 

contabilizadas, uma vez que não refletem o grau de satisfação dos inquiridos; 

- Foram definidas como áreas a melhorar, todas as respostas cujos 

resultados de insatisfação sejam superiores aos de satisfação; 

- Foram definidas como áreas a melhorar todas as respostas cujos graus 

de satisfação foram superiores a 70%; 

A equipa sugere algumas ações que deverão ser concertadas e 

analisadas pelo Conselho pedagógico e departamentos curriculares.  

Entendemos que, a médio prazo, a implementação do dispositivo de 

autoavaliação responde de forma aprofundada às preocupações de toda a 

comunidade educativa, direcionando energias para onde são realmente 

necessárias, garantindo, assim, a melhoria da prestação do serviço educativo 

e consequentemente a melhoria do sucesso escolar. 

 

Pontos fortes Áreas a melhorar 

Taxa média de sucesso do 1º Ciclo, em 

2016/2017, foi de 95% comparando com 

a meta do PAE que é de 92,5%. 

Taxa de sucesso na disciplina de Inglês e 

Matemática no 3ºano de escolaridade. 

Taxa média de sucesso do 2º Ciclo de 

93,8%, em 2016/2017, comparando com 

a meta do PAE que é de 88%. 

Taxa de sucesso na disciplina de 

Matemática no 4ºano de escolaridade. 
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Taxa média de sucesso do 3º Ciclo de 

92,1%, em 2016/2017, comparando com 

a meta do PAE que é de 81,3%. 

Taxa de sucesso na disciplina de Inglês e 

Matemática no 5ºano de escolaridade. 

As classificações obtidas nas disciplinas 

de Matemática e Português nas provas 

finais de 3º Ciclo estão de acordo com as 

classificações internas obtidas, no ano 

letivo 2106/2017. 

Taxa de sucesso na disciplina de Físico-

química e Ciências Naturais no 7ºano de 

escolaridade. 

Variedade de atividades/ projetos 

desenvolvidos no âmbito da 

solidariedade. 

Taxa de sucesso na disciplina de 

Matemática no 8ºano de escolaridade. 

Reduzida taxa de abandono escolar. Número de alunos com medidas 

corretivas aplicadas (nº8, artigo 26ª da 

Lei nº51/2012). 

Grau de satisfação da comunidade em 

relação à exigência do ensino no 

agrupamento. 

Grau de satisfação do pessoal não 

docente no que diz respeito ao 

comportamento dos alunos. 

Grau de satisfação de todos os alunos 

em frequentar a escola. 

Grau de satisfação dos alunos (1º, 2º e 3º 

ciclos) no que diz respeito ao seu 

comportamento em sala de aula. 

 

Grau de satisfação do corpo docente e 

não docente em trabalhar no 

agrupamento. 

Grau de satisfação relativamente à 

informação fornecida pelo site do 

agrupamento ou seu funcionamento. 

Grau de satisfação dos 

pais/encarregados de educação 

relativamente à frequência do seu 

educando no agrupamento. 

Grau de satisfação do pessoal não 

docente, relativamente ao conforto das 

salas. 

Grau de satisfação bastante elevado de 

toda a comunidade educativa acerca 

da segurança na escola. 

Grau de satisfação dos alunos dos 2º e 

3ºciclos relativamente à forma como os 

professores ensinam. 

Grau de satisfação de toda a 

comunidade escolar com a 

participação das atividades da escola. 
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Grau de satisfação de todos os alunos 

relativamente aos espaços exteriores e 

recreio. 

 

Grau de satisfação de toda a 

comunidade educativa relativamente 

ao funcionamento dos serviços 

administrativos. 

 

Grau de satisfação do pessoal docente e 

não docente relativamente ao ambiente 

de trabalho. 

 

 

 

 

A equipa de autoavaliação 

 

Junho 2018 
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ANEXOS 

(documento publicado separadamente) 

 


