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1. Introdução  

O presente relatório é o reflexo da concretização do processo de avaliação interna levado 

a cabo pela Equipa de Autoavaliação da Escola Secundária de Penafiel (ESP), que assumiu 

funções a 7 de junho de 2018. Em conformidade com o despacho n.º 135 da ESP, a equipa é 

constituída por quatro representantes do pessoal docente, um de cada departamento curricular; 

a coordenadora dos diretores de turma do ensino secundário; dois representantes do pessoal 

não docente, a coordenadora técnica e a encarregada operacional; um representante dos pais e 

encarregados de educação, a presidente da Associação de Pais e um aluno, o presidente da 

Associação de Estudantes. 

O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, o qual homologa o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, no artigo 9º, 2 c), reitera a necessidade de um relatório de autoavaliação 

das escolas, já aprovado pela Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro. A última aprovou o sistema 

de avaliação da educação do ensino não superior, instituiu o regime de avaliação interna de 

caráter obrigatório, o qual veio reforçar a relevância do percurso para a melhoria contínua das 

instituições educativas, garantindo a qualidade dos desempenhos dos vários membros da 

comunidade educativa. A ESP está claramente imbuída no espírito de prossecução dos objetivos 

enunciados, através da criação de termos de referência para maiores níveis de exigência, bem 

como a identificação de boas práticas organizativas, de procedimentos e pedagógicas relativas 

à Escola e ao trabalho de educação, ensino e aprendizagens, que se constituam em modelos de 

reconhecimento, valorização, incentivo e dinamização educativa. 

Um processo de avaliação institucional tem de abranger o contexto, os recursos, os 

processos e os resultados da Escola. Neste sentido, a avaliação atende aos contextos 

económicos, sociais e culturais da Escola. O Projeto Educativo da ESP, atualizado em 2017, 

aponta a assunção da responsabilização da avaliação, quer na dimensão formativa conducente 

ao desenvolvimento organizacional, difundindo e aprofundando práticas de diagnóstico, de 

controlo e de avaliação, quer na dimensão de regularmente informar a comunidade e 

administração educativas, valorizando-se neste processo avaliativo a transparência da 

informação disponibilizada aos vários agentes. Assim, este exercício de reflexão interna, atende 

e considera a opinião dos diferentes elementos que constituem a comunidade educativa, sendo 

orientado no sentido das especificidades e singularidades desta Escola. 

Os procedimentos avaliativos têm sido consecutivos na Escola, através da integração dos 

resultados no planeamento estratégico interno, no desenvolvimento do Plano de Ação 

Estratégica (PAE), das práticas de autoavaliação regulares, denominadas no interior da 

organização como monitorização interna, com compromissos de melhoria e responsabilidades 

próprias para o desenvolvimento do Projeto Educativo, a missão de ser capaz de assegurar aos 

alunos o crescimento pleno dos valores aí preconizados.  

 

1.1. Metodologia 

A supracitada equipa, estipulou um plano de trabalho tendo por base O Quadro de 

Referência para a Avaliação de Escolas e Agrupamentos elaborado pelo Grupo de Trabalho de 

Avaliação das Escolas da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC), do terceiro ciclo da 
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avaliação externa, incidindo sobre três domínios: 1. Liderança e Gestão; 2. Prestação do Serviço 

Educativo e 3. Resultados. Para cada domínio foram tidos em conta os seguintes campos de 

análise: “Visão e Estratégia”, “Liderança” e “Gestão”, para o primeiro domínio; “Desenvolvimento 

Pessoal e Bem-Estar das Crianças e dos Alunos”, “Oferta Educativa e Gestão Curricular”, 

“Ensino/Aprendizagem/Avaliação” e “Planificação e Acompanhamento das Práticas Educativa e 

Letiva”, para o segundo domínio e “Resultados Académicos”, “Resultados Sociais” e 

“Reconhecimento da Comunidade”, para o terceiro domínio.  

A Equipa de Autoavaliação teve como foco principal do seu trabalho a promoção da 

melhoria da qualidade do serviço educativo prestado pela Escola, da sua organização e 

funcionamento, dos seus níveis de eficiência e dos resultados alcançados. 

Para a consecução do processo de autoavaliação recorreu-se à análise de várias fontes 

documentais, nomeadamente, relatórios, pautas, documentos legais, documentos internos 

estruturantes da Escola, painéis de entrevista e questionários de opinião realizados ao pessoal 

docente, ao pessoal não docente, aos alunos e aos encarregados de educação. Durante o 

segundo período procedeu-se à elaboração e aplicação dos questionários destinados à 

comunidade educativa. Estes serviram, essencialmente, para complementar informação e 

integrar e aferir o grau de satisfação relativamente aos vários campos de análise traçados, 

levando em linha de conta de que as estatísticas são muito úteis como instrumentos de 

objetividade, atendendo aos diversos campos da realidade escolar. 

Os questionários foram aplicados a partir de um formulário eletrónico durante o segundo 

período. Estes foram disponibilizados para todos os docentes e não docentes. Relativamente ao 

questionário aplicado aos alunos, optou-se por selecionar dez alunos voluntários, por turma, 

para garantir uma amostragem fiável. Quanto ao questionário aplicado aos encarregados de 

educação, foram selecionados os dois representantes dos encarregados de educação por turma. 

Todo o processo de recolha de dados garantiu a confidencialidade da identidade dos inquiridos. 

Responderam aos respetivos questionários 477 alunos (61,2% do universo), 96 docentes 

(62,3% do universo), 36 não docentes (94,7% do universo), e 122 encarregados de educação 

(78,2% do universo).  

Assim, o principal objetivo deste relatório foi, através de uma análise reflexiva, identificar 

os pontos fortes e os aspetos a melhorar da orgânica da Escola, visando a sua potenciação e 

correção, no sentido de promover uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade, numa 

escola inovadora, dinâmica e de excelência. 

2. Caracterização da Escola 

Para enquadrarmos este relatório apresentamos uma breve caraterização geográfica, 

social, económica e cultural com relevância para o contexto escolar da Escola Secundária de 

Penafiel. 

A referida instituição pública, vocacionada para o ensino do 3º ciclo do ensino básico e 

para o ensino secundário, localiza-se numa área urbana em plena sede do concelho de Penafiel, 

no distrito do Porto, na NUTIII Tâmega e Sousa. Este concelho partilha fronteiras com os de 

Lousada, Paredes, Gondomar, Castelo de Paiva, Marco de Canaveses e Amarante. Dista da capital 

de distrito cerca de 39 Km, o que, pelo percurso mais rápido (A4) corresponde a uma distância 
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tempo de cerca de 30 minutos de automóvel ou autocarro. Esta ligação está igualmente 

assegurada através de comboio. A boa acessibilidade, quer para localidades do litoral, quer para 

outras do interior, que beneficia o contacto dos alunos com outras áreas para lá das de vivência, 

a par das crescentes iniciativas culturais, abre um leque de opções à comunidade educativa e 

cria uma dinâmica de abertura ao exterior e a ideias novas.  

A Escola acolhe alunos provenientes das diversas freguesias do concelho e, também 

alguns, residentes em concelhos vizinhos. O número de jovens neste concelho 

tendencionalmente tem vindo a reduzir. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o 

saldo natural em 2001 era de 412 indivíduos e em 2018 era de, apenas 13. Acrescente-se que o 

saldo migratório é negativo, o que acentua o envelhecimento do concelho. Apesar de esta Escola 

ser muito solicitada por alunos de todo o concelho, este facto, a manter-se, pode vir a refletir-

se na redução de alunos a médio, ou a longo prazo. De 2001 para 2018, houve redução da 

percentagem de jovens (0 a 14 anos) em todos os concelhos da NUT III Tâmega e Sousa, sendo 

a variação, no concelho de Penafiel de -7,1%, sendo já em 2018, a percentagem de idosos 

superior à de jovens, contrariamente ao que acontecia em 2001. 

Segundo os censos de 2011, a população ativa do município dedica-se maioritariamente 

aos setores secundário e terciário. 

A oferta formativa desta Escola é variada e muito vocacionada para o ensino secundário 

(regular e profissional).  

Sendo uma escola inclusiva, o seu papel é valorizado pela comunidade. As aspirações dos 

alunos, e respetivas famílias, e as suas expectativas para o futuro são, na grande maioria, 

elevadas. 

Todas estas caraterísticas exigem que a Escola tenha um papel ativo e de destaque na 

comunidade, valorizando uma política de exigência, excelência e de envolvimento da 

comunidade educativa, assumindo importância educativa na formação de indivíduos no 

presente, e na preparação de cidadãos conscientes, sabedores, competentes e interventivos, 

aliando a qualidade e profissionalismo dos intervenientes mais diretos. 

 

 

2.1. População Discente 

Tem sido uma preocupação constante da ESP oferecer percursos alternativos para os 

alunos do ensino secundário, dando assim resposta às necessidades de formação dos cidadãos 

do concelho. Nos últimos anos, funcionaram na Escola, em regime diurno, para além do 3.º ciclo 

do ensino básico, o ensino secundário com os cursos científico-humanísticos e os cursos 

profissionais. 

Nos anos em análise, os dados mostram uma elevada e constante procura desta Escola 

nos dois níveis de ensino, com um expressivo número de alunos em todos os anos de 

escolaridade. 
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Figura 1: Evolução da População do Pessoal Discente 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7º ano 179 150 196 250 180 210 198 

8º ano 178 176 150 211 267 207 210 

9º ano 192 208 212 179 208 265 210 

Básico 549 534 558 640 655 682 618 

10º ano 661 546 548 601 566 579 526 

11º ano 459 556 495 514 522 449 509 

12º ano 385 409 512 441 472 465 438 

Secundário Profissional 416 434 432 413 402 388 357 

Secundário 1505 1511 1555 1556 1560 1493 1473 

TOTAL 2054 2045 2113 2196 2215 2175 2091 

Fonte: INOVAR 

 

 

 

Figura 2: Distribuição dos Discentes 2018/2019 

ENSINO ANO MASCULINO FEMININO TOTAL REPETENTES ASE AM TR EF 

R
e
g

u
la

r 

7.º 98 100 198 1 83 0 0 0 

8.º 110 100 210 0 88 0 0 0 

9.º 100 110 210 0 92 0 1 0 

10.º 170 238 408 15 188 1 22 1 

11.º 171 226 397 17 173 3 6 0 

12.º 144 189 333 20 130 3 9 0 

P
ro

fi
ss

io
n

a
l 

10.º 69 39 108 0 54 0 14 0 

11.º 76 42 118 0 67 2 6 0 

12.º 57 52 109 0 68 2 3 0 

ASE – Ação Social Escolar; AM – Anulação de Matrícula; TR – Transferência; EF – Exclusão por faltas   

Fonte: INOVAR 
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2.2. População Docente 

Em 2018/2019, o corpo docente era composto por cento e cinquenta e cinco docentes, 

distribuídos pelos quatro departamentos curriculares, conforme estabelece o Regulamento 

Interno da Escola. Destes, sessenta e oito faziam parte do Departamento Curricular de 

Matemática e Ciências Experimentais; trinta e quatro integravam o Departamento Curricular de 

Línguas e Humanidades; trinta e três pertenciam ao Departamento Curricular de Ciências Sociais 

e Humanas e vinte constituíam o Departamento Curricular de Expressões. De todos os docentes 

a lecionar neste ano letivo, cento e oito pertenciam ao Quadro de Escola, dezassete pertenciam 

ao Quadro de Zona Pedagógica e os restantes trinta foram contratados. 

Figura 3: Evolução da População do Pessoal Docente  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Docentes 147 142 145 153 156 154 155 

Fonte: Serviços Administrativos 

 

2.3. População Não Docente 

A razão entre o número de assistentes operacionais e o número de alunos da Escola não 

é a desejável. No entanto, e apesar de todos os constrangimentos que resultam do número 

reduzido de assistentes operacionais, a Direção da Escola tem colmatado esta situação com 

eficiência, efetuando um destacamento pelos vários setores/espaços. Há a salientar a 

disponibilidade destes funcionários em colaborar, sendo flexíveis na aceitação do horário de 

trabalho, contribuindo para o bom funcionamento da Escola e um clima de trabalho sereno. 

Figura 4: Evolução da População do Pessoal Não Docente 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Assistentes Operacionais 28 27 24 23 25 26 28 

Assistentes Técnicos 13 13 12 12 12 12 10 

Fonte: Serviços Administrativos 

Figura 5: Distribuição do Pessoal Não Docente por Vínculo e Categoria 

 
ASSISTENTE 

OPERACIONAL 

ASSISTENTE 

TÉCNICO 

TÉCNICO 

SUPERIOR 

COORDENADORA 

TÉCNICA 

Contratado a termo resolutivo certo 4 0 0 0 

Contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado 
24 10 1 1 

Total 28 10 1 1 

Fonte: Serviços Administrativos 
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2.4. Oferta Formativa 

A oferta formativa na ESP está de acordo com Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que 

estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua 

conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os 

alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem 

para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

2.4.1. Oferta Formativa do Ensino Básico  

A oferta formativa que a Escola apresenta para o 3.º ciclo do ensino básico dá resposta às 

necessidades e interesses da comunidade escolar, sob o princípio de uma formação básica 

abrangente, que facilite o acesso ao ensino secundário em qualquer curso.  

 

Figura 6: Oferta Formativa – 3.º Ciclo do Ensino Básico 

NÍVEL DE ENSINO 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 
OFERTA FORMATIVA 

NÚMERO DE 

TURMAS 

TOTAL DE 

TURMAS 

ENSINO BÁSICO 

7º ano 

Francês 4 

7 Espanhol 3 

Oficina de Artes 
Oferta de 

Escola 

8º ano 

Francês 5 

7 Espanhol 2 

Oficina de Artes 
Oferta de 

Escola 

9º ano 

Francês 3 

7 

Espanhol 4 

Fonte: horários 2018/2019 

 

 

2.4.2. Oferta Formativa do Ensino Secundário Regular 

A Escola procura proporcionar uma oferta formativa nos diversos cursos científico-

humanísticos, tendo em consideração os interesses dos alunos, a análise de resultados e 

também as possíveis escolhas no que se refere ao ensino superior, em consonância com as 

respostas do ano letivo anterior no inquérito OTES (anexos - imagem 1), relativas às preferências 

que os estudantes manifestam para a prossecução de estudos. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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Figura 7: Oferta Formativa Ensino Secundário Regular – 10.º ano 

NÍVEL DE 

ENSINO 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
OFERTA FORMATIVA 

NÚMERO 

DE 

TURMAS 

ENSINO 

SECUNDÁRIO 

REGULAR 

10º ano 

Ciências e 

Tecnologias 

Física Química A 
9 

Biologia Geologia 

Ciências 

Socioeconómicas 

Matemática A 

Geografia A 
1 

Línguas e 

Humanidades 

M.A.C.S. + Geografia 

A 
2+2 

Espanhol + 

Geografia A 

Artes Visuais 
Geometria Descritiva 

1 
H.C. Artes 

Fonte: horários 2018/2019 

 

 

Figura 8: Oferta Formativa Ensino Secundário Regular – 11.º ano 

NÍVEL DE 

ENSINO 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
OFERTA FORMATIVA 

NÚMERO 

DE 

TURMAS 

ENSINO 

SECUNDÁRIO 

REGULAR 

11º ano 

Ciências e Tecnologias 
Física Química A 

7 
Biologia Geologia 

Ciências 

Socioeconómicas 

Matemática A 

Geografia A 
1 

Línguas e 

Humanidades 

M.A.C.S. + Geografia 

A 
2+3 

Espanhol + 

Geografia A 

Artes Visuais 
Geometria Descritiva 

1 
H.C. Artes 

Fonte: horários 2018/2019 

 

 

Figura 9: Oferta Formativa Ensino Secundário Regular – 12.º ano 

NÍVEL DE 

ENSINO 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
OFERTA FORMATIVA 

NÚMERO 

DE TURMAS 

ENSINO 

SECUNDÁRIO 

REGULAR 

12º ano 

Ciências e 

Tecnologias 

Biologia + Química 
4+2 

Física + Química 

Ciências 

Socioeconómicas 

Economia C + 

Sociologia 
1 
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Línguas e 

Humanidades 

Geografia C + 

Sociologia 
2+2 

Sociologia + 

Psicologia B 

Artes Visuais 
Oficina de Artes 

Oficina Multimédia B 
1 

Fonte: horários 2018/2019 

 

 

2.4.3. Oferta Formativa do Ensino Secundário Profissional 

A oferta formativa que a Escola apresenta para o ensino profissional resulta da aprovação 

das várias propostas em sede de rede escolar, esforçando-se por dar resposta às necessidades 

das diversas empresas existentes no concelho de Penafiel e indo ao encontro dos interesses dos 

alunos. Também é tida em conta a colocação em Formação em Contexto de Trabalho (FCT) – 

estágio, para todos os alunos dos diferentes cursos, bem como a rentabilização dos recursos 

existentes. Desta forma, a Escola procura garantir que todas as atividades inerentes ao 

funcionamento destes cursos sejam concretizadas em pleno. 

Figura 10: Oferta Formativa Ensino Secundário – Profissional 

ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL 
Total de 

turmas 

Técnico de Contabilidade 
10º 

(1 turma) 

11º 

(1 turma) 

12º 

(1 turma) 

14 

Técnico de Análises 

Laboratoriais 
------ 

11º 

(1 turma) 

12º 

(1 turma) 

Técnico Auxiliar de Saúde 
10º 

(1 turma) 

11º 

(1 turma) 

12º 

(1 turma) 

Técnico de Manutenção 

Industrial - Eletromecânica 
------ 

11º 

(1 turma) 
------ 

Técnico de Energias Renováveis 

– Sistemas Solares 

10º 

(1 turma) 
------ 

12º 

(1 turma) 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

10º 

(1 turma) 

11º 

(1 turma) 

12º 

(1 turma) 

Fonte: horários 2018/2019 

 

 

2.5. Atividades de Complemento Curricular e Projetos 

As Atividades de Complemento Curricular (ACC) são desenvolvidas e introduzidas 

legalmente nos currículos escolares, num formato de inclusão de contextos que favorecem a 

ação dos estudantes. São tratadas enquanto fontes de enriquecimento dos saberes e de 

mobilização de competências valorizadas pela Escola, particularmente na obtenção de 
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desempenhos académicos elevados e na construção de um sentido mais positivo em relação à 

Escola. 

No ano letivo 2018/2019 foi desenvolvido na Escola um conjunto importante de atividades 

e projetos de complemento curricular, a saber:  

 

2.5.1. Biblioteca Escolar 

A Biblioteca Escolar (BE) dinamizou atividades que se centraram essencialmente no 

desenvolvimento, organização e gestão do fundo documental, na promoção da leitura e no 

apoio prestado aos docentes e alunos da Escola. Assim, destaca-se: o incentivo ao empréstimo 

domiciliário; o apoio aos alunos a nível da pesquisa e escolha de livros para leitura autónoma 

ou domiciliária e para os contratos de leitura em contexto de sala de aula; o apoio ao estudo e 

à realização de trabalhos escolares, com recurso aos livros e à Internet e o apoio à 

implementação do programa OTES, com os alunos do 12.º ano. Salientam-se como principais a 

comemoração do Dia Internacional das Bibliotecas Escolares, a Semana da Leitura com a 

comemoração do Dia Mundial da Poesia e a comemoração do Dia Mundial do Livro e dos 

Direitos de Autor, a Comemoração do Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto 

e a Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos.  

 

2.5.2. Desporto Escolar 

O Clube de Desporto Escolar (DE) da Escola, tem como referencial no Projeto Educativo o 

funcionamento de dez Grupos/Equipa anualmente, visando promover o acesso à prática 

desportiva regular de qualidade. No ano letivo a que se refere esta análise, a ESP proporcionou 

aos alunos cinco modalidades, nomeadamente: Desportos Gímnicos, Voleibol, Natação, Ténis, 

Orientação e Atividades Rítmicas Expressivas, abrangendo vários escalões, num total de 285 

alunos/atletas, distribuídos por nove grupos/equipa. Realizou protocolos com as seguintes 

instituições: Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes, Agrupamento de Escolas 

Joaquim de Araújo e Externato Nossa Senhora do Carmo.  

Os vários grupos do DE participaram em muitos eventos intra e extraescola, em diferentes 

modalidades, salientando-se sempre o empenho e a dedicação de todos os intervenientes. A 

elencar, a modalidade de Voleibol, escalão iniciado feminino, ficou classificado em 1.º lugar na 

fase Coordenação Local Desporto Escolar (CLDE) Tâmega e o infantil B feminino, igualmente em 

1.º lugar. Na modalidade de Desportos Gímnicos, participaram 11 atletas no Campeonato 

Regional da Zona Norte, alcançando 2 alunos, o 1º lugar, 2 alunos, o 2.º e 2, o 3.º lugar. No 

Campeonato Nacional ficaram apurados 6 atletas, tendo 1 aluno obtido o 1.º lugar. A 

modalidade de Natação participou na fase CLDE Tâmega, tendo 6 atletas alcançado o 1.º lugar, 

3, o 2.º lugar e 6, o 3.º lugar. No Campeonato Regional da Zona Norte, no escalão juvenil, 

participaram 4 atletas. No Campeonato Regional da Zona Norte, no escalão iniciados, participou 

um atleta, tendo alcançado o 1.º lugar. Na modalidade de Ténis, 1 aluno obteve o 2.º lugar na 

fase CLDE Tâmega. Nas Atividades Rítmicas e Expressivas, o grupo alcançou o 3.º lugar na fase 

CLDE Tâmega. Na Modalidade Orientação, 6 alunos participaram na fase CLDE Tâmega, tendo 

ficado apurados para a fase regional norte. Na modalidade de Basquetebol 3x3, a ESP participou 

na fase CLDE Tâmega, tendo alcançado 2 equipas, o 1.º lugar e 1 equipa, o 2.º lugar e ainda 
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foram apurados para a fase regional 8 atletas. Na prova de Mega Sprinter, na fase CLDE Tâmega, 

participaram 12 atletas, tendo 1 aluno atingido o 1.º lugar e 2 alunos o 2.º lugar, além disso 

foram igualmente apurados 2 alunos para a fase nacional que decorreu em Faro. No Corta-Mato, 

36 atletas ficaram apurados para a fase CLDE Tâmega, tendo 3 alcançado o 2.º lugar, em 

diferentes escalões. Na Taça de Desporto Escolar, 30 atletas participaram na fase CLDE Tâmega, 

tendo a ESP ficado posicionada em 4.º lugar. 

 

2.5.3. Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual 

No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual (PESES) foram 

desenvolvidas atividades de intervenção centradas em quatro domínios: “Educação 

Alimentar/Atividade Física/Higiene e Bem-Estar”; “Prevenção do Consumo de Substâncias 

Psicoativas”; “Educação Sexual e Prevenção das Infeções Sexualmente Transmissíveis” e “Saúde 

Mental/Violência em Meio Escolar”. Neste sentido, contou com várias parcerias importantes: 

Unidade de Saúde Pública – ACES Tâmega II, Vale de Sousa Sul; Liga Portuguesa Contra o 

Cancro; UTAD; Fundação Calouste Gulbenkian; companhia de teatro USINA, Instituto Português 

do Desporto e da Juventude (IPDJ); Porto Editora; Câmara Municipal de Penafiel; diretores de 

durma e professores de diversas áreas curriculares. Das atividades realizadas, destacam-se as 

seguintes: Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE); Projeto de 

Educação para a Saúde e Sexualidade do 3º ciclo e do secundário; Gabinete de Informação e 

Apoio ao Aluno (GIA); Projeto Violentómetro; Programa de Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar (PASSE); Formação de Pares – Métodos Contracetivos e IST’s; Plano Nacional de 

Promoção da Saúde Oral em Crianças e Jovens; Dia Mundial do Rim; Unidades Móveis; Concurso 

“Qual é a tua cena?/What’s your scene?”; Teatro “Nem muito simples nem demasiado 

complicado”; Teatro “Deixemos o Sexo em Paz”; Palestra Promoção da Saúde – Adoção de 

Comportamentos Saudáveis na Prevenção do Cancro e diversos Inquéritos (O uso do 

medicamento paracetamol por jovens do 12.º ano, estudo “prevalência da dor crónica em idade 

pediátrica”, estudo “identificação grupal”, estudo sobre “consumo de álcool, tabaco, drogas e 

outros comportamentos aditivos ou dependência”). De facto, o PESES está cada vez mais 

dinâmico, com um vasto leque de atividades concretizadas e atinge toda a comunidade escolar. 

 

2.5.4. Proteção Civil 

A equipa da Proteção Civil promoveu várias atividades em parceria com o Instituto 

Português do Desporto e da Juventude, Câmara Municipal de Penafiel, Bombeiros Voluntários 

de Penafiel, Paço de Sousa e Entre-os-Rios, INEM e Hospital de Penafiel. As atividades 

dinamizadas consistiram no seguinte: sessões de alerta para os perigos da utilização da internet 

para os alunos do ensino básico e do 10.º ano; preparação do Exercício de Segurança para os 

alunos do 7.º e 10.º anos; Exercício de Segurança e Mass Training de Suporte Básico de Vida 

para as turmas do 10.º ano, com o objetivo de proporcionar conhecimentos do algoritmo de 

Suporte Básico de Vida – Desobstrução da via aérea. Todas estas atividades tiveram como 

objetivo criar uma cultura de segurança em toda a comunidade escolar, interiorizar 

procedimentos e comportamentos e adotar medidas necessárias de prevenção. 
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2.5.5. Plano Tecnológico de Educação 

O Plano Tecnológico de Educação (PTE) tem como objetivos, ao longo do ano letivo, zelar 

pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, proporcionar 

formação interna aos professores no âmbito das novas tecnologias, facilitar o acesso imediato 

e partilha de informação através da criação de contas de e-mail institucional para docentes e 

serviços da Escola, e divulgação de informação para toda a comunidade escolar através da 

página oficial. 

 

2.5.6. Projeto Erasmus+ “On The Move For Social Inclusion” 

O projeto europeu “On The Move For Social Inclusion” em que a ESP participou ao longo 

do ano letivo 2018/2019, e participará em 2019/2020, visa promover atitudes de acolhimento e 

não discriminação fomentando a inclusão social. Incrementa a cidadania europeia, pretendendo 

ampliar os horizontes sociais e culturais dos alunos participantes e indiretamente de toda a 

comunidade escolar, através de ações e atividades implementadas ao abrigo do mesmo. Ao 

longo deste ano letivo as escolas parceiras (CIFP HOSTELARÍA-OSTALARITZA LHII – Espanha – 

Vitoria-Gasteiz e Liceo Statale “Carlo Urbani” – Itália – perto de Nápoles) receberam os alunos e 

professores (cinco alunos por viagem, acompanhados por dois professores), e foram garantidas 

todas as condições de segurança durante os eventos. O facto de todos estes alunos se terem 

envolvido ativamente no sucesso deste projeto, revela a sua motivação, bem como a capacidade 

de alcançar as metas desejadas. Os pais dos alunos destacaram o facto de a temática abordada 

ter contribuído para a abertura de horizontes e para o desenvolvimento da formação cívica e 

humanista dos seus educandos.  

 

2.5.7. Intercâmbio Cultural 

O Intercâmbio Cultural com a República Checa, entre a ESP e a Grammar School 

Pardubice tem sido desenvolvido desde 2015/16, com uma crescente adesão ao projeto e 

reconhecida importância do seu impacto positivo na formação integral do aluno, quer por parte 

dos alunos, quer dos encarregados de educação. 

Este ano envolveu seis turmas do 10.º e duas turmas do 11.º ano, num total de trinta 

alunos. Numa primeira fase (junho de 2019) a ESP recebeu os alunos estrangeiros e, para isso, 

dinamizou várias atividades na área geográfica próxima da Escola para a promoção e 

enriquecimento da cidadania e troca de experiências culturais europeias. Numa segunda fase 

(setembro de 2019) os alunos da ESP, juntamente com duas das professoras responsáveis, 

deslocaram-se à República Checa. Este projeto permitiu um enriquecimento cultural e 

linguístico, usando o inglês como código de comunicação, para além da exploração e 

comparação de aspetos culturais e histórico-geográficos, difundindo o interculturalismo. 

 

2.5.8. Parlamento dos Jovens – Ensino Básico e Ensino Secundário 

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República que se 

desenvolve em duas sessões distintas: uma sessão destinada aos alunos do 3.º ciclo do ensino 

básico e uma sessão destinada aos alunos do ensino secundário. Embora as sessões do ensino 
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básico e do ensino secundário sejam distintas, as regras de funcionamento e organização são 

semelhantes, pelo que se adota um regimento comum. Este projeto tem como objetivos 

primordiais educar para a cidadania, estimulando a participação cívica e política, dar a conhecer 

o sistema e as regras parlamentares e eleitorais, através de debates democráticos, 

proporcionando o respeito pela diversidade de opiniões e respetiva tomada de decisões. 

(Regimento do Programa Parlamento dos Jovens). 

Neste ano letivo, os alunos envolvidos no ensino básico trabalharam em torno do tema 

“Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos” e os do ensino secundário o tema “Alterações 

Climáticas – Reverter o Aquecimento Global”. 

O projeto desenvolve-se em três fases ao longo do ano letivo: sessão escolar, sessão 

distrital e sessão nacional; tendo de, em cada uma das fases, as listas de candidatos 

apresentarem as suas propostas e, caso sejam eleitas, avançam para a fase seguinte. No ensino 

básico, nenhum dos representantes da Escola foi eleito na sessão distrital para a sessão nacional, 

mas é de salientar que o Ensino Secundário teve representação até à última fase. 

Uma vez que este projeto apresenta uma calendarização de atividades muito específica e 

igual a nível nacional, revela-se difícil conciliar as diferentes etapas da atividade sem prejuízo 

das atividades letivas. 

 

2.5.9. Programa de Rádio “Escola em Antena” 

O programa de rádio “Escola em Antena” em parceria com a RCP - Rádio Clube de Penafiel, 

o qual decorreu entre outubro de 2018 e junho de 2019, alicerçou-se na abertura da ESP à 

comunidade, concretamente através da divulgação dos diversos projetos e iniciativas 

desenvolvidas em meio escolar. Foram coordenadas e organizadas as gravações dos programas 

de rádio, especificamente: a definição do alinhamento de cada um dos oito programas, a 

seleção/divulgação de notícias, a gestão e criação de rubricas, a produção de 

jingles/promocionais das atividades/projetos escolares, o aperfeiçoamento e condução das 

entrevistas e a produção de notícias/promocionais para a página eletrónica e no Facebook. 

 

2.5.10. Olimpíadas 

O Projeto Educativo da Escola preconiza a articulação com instituições externas, com vista 

ao enriquecimento pleno do aluno. A ESP tem investido nesta área, designadamente em 

concursos nacionais e internacionais, com registos de resultados excelentes ao longo dos anos. 

Em 2018/2019 a ESP esteve envolvida em Olimpíadas da Economia; Olimpíadas da Europa; 

Olimpíadas do Conhecimento, a Português; Olimpíadas da Geologia; Olimpíadas da Biologia 

Júnior e Sénior; Olimpíadas da Química Júnior e Química Mais; Olimpíadas da Física Escalões A 

e B; Olimpíadas da Matemática e Canguru Matemático Sem Fronteiras. 

Neste universo destacam-se alguns alunos com bons resultados, nomeadamente: 

Olimpíadas da Europa, uma aluna com o 1º lugar; Olimpíadas do Conhecimento, três alunas com 

o 1º lugar; Olimpíadas da Biologia Júnior, quatro alunos passaram à segunda fase; Olimpíadas 

Biologia Sénior, seis alunos participaram na final nacional; Olimpíadas da Matemática, quatro 

alunos apurados para a segunda eliminatória. 
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2.5.11. Associação de Pais e Encarregados de Educação 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da ESP verifica com satisfação 

ter nos seus órgãos sociais elementos que representam todos os anos de escolaridade do ensino 

regular e do ensino profissional, existindo uma relação próxima da associação com a Direção da 

Escola e com os coordenadores dos diversos departamentos curriculares. 

Constata-se uma elevada motivação do grupo que lidera a Associação de Pais, partilhando 

um sentido de dever cívico no desenvolvimento de projetos motivadores e agregadores da 

comunidade educativa (Coro da Escola, Atividade do 7.º ano do Dia da Árvore e da Poesia, Arraial 

de Encerramento do Ano), para as quais têm mostrado capacidade de mobilização dos 

pais/encarregados de educação. 

Os constrangimentos que enfrentam, prendem-se com a pouca disponibilidade para 

acompanhar as diversas atividades da Escola e fragilidade financeira que não permite a 

realização de projetos mais abrangentes. Demais, a atividade anual da associação exige um 

grande esforço na captação de associados e na regularização do pagamento da quota de 

associados.  

 

2.6. Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades (PAA) visa, acima de tudo, a formação integral da pessoa e 

do aluno nas suas diversas dimensões, valorizando não só o domínio do conhecimento, mas 

também o domínio das atitudes, valores e capacidades. Com o PAA pretendeu-se dar 

continuidade às várias atividades que fazem parte da cultura desta Escola, bem como inserir 

atividades consideradas pertinentes, de modo a promover o envolvimento e a comunicação por 

parte de todos os intervenientes educativos. 

 

Figura 11: Distribuição das Atividades Realizadas em 2018/2019 

 
                                                                                                        Fonte: Relatório Anual do PAA 

 

O PAA integrou atividades diversificadas e relevantes, nomeadamente, de enriquecimento 

do currículo, visitas de estudo, exposições, atividades desportivas, atividades artísticas, 

atividades culturais, orientação vocacional, projetos, olimpíadas e outras atividades pertinentes 

para o pleno desenvolvimento dos alunos (anexos – imagem 2). 
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Os intervenientes responsáveis pela promoção e dinamização das atividades constantes 

no PAA foram os quatro Departamentos Curriculares, a Administração, a Biblioteca Escolar, 

Associação de Pais e Encarregados de Educação e outras por equipas multidisciplinares: 

Proteção Civil, Projeto PESES, SPO (anexos – imagem 3). 

As atividades realizadas destinaram-se a todos os elementos da comunidade escolar: 

alunos de todos os anos de escolaridade (ensino regular e ensino profissional), professores, 

assistentes operacionais e pais/encarregados de educação (anexos – imagem 4). 

No que concerne à concretização das atividades inicialmente previstas no PAA, a taxa de 

realização foi de 95%. No entanto, o número de atividades realizadas superou o número de 

atividades previstas, sendo que este facto se verificou em todos os períodos letivos (figura 11). 

Esta situação prova que o PAA é um plano dinâmico, aberto a novas propostas e oportunidades. 

Fonte: Relatório Anual do PAA 

 

2.7. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Pelo Despacho n.º 138/2018 de 19 de julho da Escola, foram designados os seguintes 

elementos permanentes para a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI): 

 

Figura 12: Elementos Permanentes da EMAEI 

Adjunta do Diretor (Coordenadora da EMAEI) Noémia Ferreira 

Coordenadora de Educação Especial Margarida Moura 

Coordenadora dos Diretores de Turma do Ensino Básico Ana de Maria Garcez 

Coordenadora dos Diretores de Turma do Ensino Secundário  Ana Isabel Rodrigues  

Psicóloga Ana Maria Magalhães 

 

Segundo os artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, compete à equipa 

multidisciplinar: 

1. Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

2. Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

3. Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

4. Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

5. Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o 

programa educativo individual e o plano individual de transição previstos, respetivamente, nos 

artigos 24º e 25º; 

6. Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da 

escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

7. Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-

escolar; 

8. Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

9. Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as 

diversas componentes do currículo. 
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As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão estão organizadas em três níveis de 

intervenção: universais, seletivas e adicionais. No ano letivo 2018/2019, encontravam-se 

elegíveis por estas medidas um total de cinquenta e nove alunos. 

Em julho de 2018 a EMAEI reavaliou os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, 

com base na nova tipificação de medidas, e decidiu que a maioria dos alunos teria medidas 

universais. Pelo que, para que todo o percurso já feito não fosse perdido, estes alunos teriam 

um documento com a descrição da situação atual, antecedentes e a descriminação das medidas 

universais a aplicar. Ainda nesta data, a equipa definiu medidas seletivas para os alunos que 

apresentavam défices cognitivos ou doença que compromete de forma significativa as 

aprendizagens.  

Após a saída do Guia para Aplicação de Adaptações na Realização de Provas e Exames do 

JNE/2019, verificou-se a necessidade de um relatório Técnico-Pedagógico para situações que a 

equipa definiu como medidas universais. Pelo que, os documentos foram revistos e, no próximo 

ano letivo, o número de alunos abrangidos por medidas seletivas vai aumentar 

significativamente. A tabela seguinte apresenta a tipificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, bem como o número de alunos abrangidos. 

 

Figura 13: Tipificação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

TIPIFICAÇÃO DAS MEDIDAS ALUNOS ABRANGIDOS 

Medidas universais 43 

Medidas seletivas 10 

Medidas adicionais 6 

Fonte: grelhas de monitorização da EMAEI 

 

A EMAEI tem, por ano de escolaridade, as necessidades educativas bem delineadas para 

cada aluno, sendo que a dislexia, o défice cognitivo, asperger e o défice auditivo são as mais 

comuns nos vários níveis de ensino. 

Figura 14: Tipificação das Necessidades Educativas 

ANO DE ESCOLARIDADE ALUNOS NECESSIDADES EDUCATIVAS 

7.º ano 11 

. Dislexia; 

. Défice cognitivo; 

. Asperger; 

. Mutismo seletivo; 

. Disgrafia/disortografia; 

. Défice auditivo. 

8.º ano 15 

. Dislexia; 

. Défice cognitivo; 

. Asperger; 

. Autismo; 

. PHDA* 
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9.º ano 17 

. Dislexia; 

. Défice cognitivo; 

. Asperger; 

. Défice auditivo. 

10.º ano 4 
. Dislexia; 

. Défice auditivo. 

11.º ano 3 
. Dislexia; 

. Situação clínica grave. 

12.º ano 9 
. Défice cognitivo; 

. Paralisia cerebral. 

Total 59 

Fonte: grelhas de monitorização da EMAEI 

*Perturbação de hiperatividade e défice de atenção 

 

Os alunos que frequentam os cursos profissionais, dadas as características dos mesmos, 

beneficiam das acomodações curriculares nos instrumentos de avaliação, não estando 

contabilizados na tabela que se segue.  

 

Figura 15: Distribuição das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
MEDIDAS Nº DE ALUNOS ABRANGIDOS 

7.º ano 
Universais 8 

Seletivas 3 

8.º ano 
Universais 14 

Seletivas 1 

9.º ano 
Universais 15 

Seletivas 2 

10.º ano 
Universais 3 

Seletivas 1 

11.º ano 
Universais 2 

Seletivas 1 

12.º ano 

Universais 1 

Seletivas 2 

Adicionais 6 

Total 59 

Fonte: grelhas de monitorização da EMAEI 

 

A EMAEI, em julho de 2018, na preparação do ano letivo 2018/2019, identificou as medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão que considerou mais adequadas a cada aluno, com base 
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nos Planos Educativos Individuais (PEI) e nos Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) à luz do 

Decreto-Lei n.º 3/2008 e também nos relatórios circunstanciados resultantes da avaliação do 3.º 

período. Acompanhou e monitorizou a eficácia da sua aplicação, conseguindo deste modo 

analisar a evolução e desempenho dos alunos nas competências alvo identificadas. A 

monitorização dos progressos foi realizada regularmente, permitindo avaliar as intervenções 

desenvolvidas, a resposta dos alunos às mesmas e orientar as intervenções a serem 

implementadas de seguida.  

A monitorização das medidas foi feita ao longo do ano letivo através do feedback do 

diretor de turma, restantes elementos do conselho de turma, professores de apoio e professora 

de educação especial, bem como os resultados nos diferentes instrumentos de avaliação, 

cadernos diários e comportamento e desempenho dos alunos. As medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão foram avaliadas no final de cada período letivo, em documento 

próprio, por cada professor e discutidas em reunião ordinária de conselho de turma com a 

presença de professora de educação especial ou psicóloga da Escola que acompanha o aluno. 

Salienta-se ainda que foram realizadas reuniões entre a coordenadora da EMAEI e os respetivos 

diretores de turma e, com muita frequência, tiveram lugar reuniões da equipa multidisciplinar. 

Estas reuniões serviram para toda a equipa acompanhar o desenrolar da aplicação das medidas. 

Durante o ano letivo, usufruíram de um apoio psicopedagógico com uma das professoras 

de educação especial, dezanove alunos e de um apoio em contexto de sala de aula de uma 

professora de educação especial, cerca de nove turmas.  

No final do ano letivo 2018/2019, as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

aplicadas a cada aluno abrangido, foram revistas e reformuladas, tendo em conta a avaliação 

feita das mesmas. 

 

2.8. Apoio Individual 

O apoio individual foi atribuído prioritariamente a alunos que tinham um Plano Educativo 

Individual no ano letivo 2017/2018 e, para os quais, o relatório circunstanciado dava indicação 

da necessidade deste tipo de apoio no ano letivo seguinte. As disciplinas envolvidas foram: 

Português, Matemática, Inglês e Geometria Descritiva. 

A necessidade do apoio individual a História surgiu para um aluno que fez o seu percurso 

académico num país estrangeiro. O apoio individual a Espanhol foi atribuído para dar resposta 

a quatro alunos que tiveram como segunda língua no 7.º ano de escolaridade o Francês, e foi-

lhes permitida a matrícula em Espanhol no 8.º ano de escolaridade. 

 

Figura 16: Distribuição do Apoio Individual 

DISCIPLINAS 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 

N.º DE 

ALUNOS 

N.º DE HORAS 

SEMANAIS 
TOTAL 

Português 

7.º ano 12 0,75 

18,75 horas 8.º ano 2 3 

9.º ano 11 8,25 
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10.º ano 3 3,75 

12.º ano 2 3 

Matemática 

8.º ano 1 1,5 

11,25 horas 

9.º ano 11 6,75 

10.º ano 1 1,5 

12.º ano 1 1,5 

Espanhol 8.º ano 4 1,5 1,5 horas 

Inglês 9.º ano 4 1,5 1,5 horas 

História 12.º ano 1 1,5 1,5 horas 

Geometria 

Descritiva 
10.º ano 1 1,5 1,5 horas 

Fonte: grelhas de monitorização da EMAEI 

 

2.9. Apoio Tutorial 

O Programa de Apoio Tutorial Específico tem como objetivo fundamental a promoção de 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal através de tarefas interativas, 

sistemáticas e significativas, com vista ao êxito escolar dos alunos mais vulneráveis, ou seja, os 

que registam mais de duas retenções no decurso da sua escolaridade. O processo de 

monotorização destes alunos perspetiva um percurso orientado por um tutor, o qual deve 

envolver-se e comprometer-se com vista à construção de mudanças favoráveis no percurso de 

aprendizagem dos alunos. 

As atividades do Apoio Tutorial Específico foram priorizadas de acordo com as necessidades 

mais prementes dos alunos, bem como com o calendário das suas avaliações escritas. Sempre 

que possível, foi trabalhada a disciplina de Português, por ser a mais transversal. 

Estiveram abrangidos pela medida de Apoio Tutorial Específico doze alunos, três do 7.º ano, 

um do 8.º ano e oito do 9.º ano, funcionando este apoio às terças-feiras e sextas-feiras de tarde, 

tendo transitado onze, o que corresponde a uma taxa de sucesso de 92%. 

 

2.10. Assessorias 

As assessorias surgiram maioritariamente pela indicação dada, no final do ano letivo 

2017/2018, nas reuniões de departamento, tendo em conta os resultados dos alunos fora do 

esperado, nomeadamente nas disciplinas de Matemática A, Física e Química, Biologia e 

Geologia, Geografia A e Inglês. Também nas disciplinas de Português e Matemática, fazendo 

cumprir o previsto no Decreto-Lei n.º 54/2018; muitos apoios individuais passaram a apoios em 

contexto de sala de aula e assegurado por assessorias. 
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Figura 17: Assessorias Distribuídas por Disciplina 

DISCIPLINAS 
Nº DE TURMAS 

ABRANGIDAS 

Português 4 

Matemática 23 

Física e Química 5 

Inglês 3 

Geografia 1 

Biologia e Geologia 2 

Total 38 

Fonte: grelhas de monitorização da EMAEI 

 

O número total de horas semanais utilizado em assessorias neste ano letivo foi bastante 

significativo, sendo que 22,5 horas são provenientes do Trabalho de Estabelecimento (TE). Tendo 

em conta que, no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, foi colocada na 

Escola uma docente de Matemática com horário completo para este fim, o número de horas de 

assessoria provenientes da Componente Letiva (CL) nesta disciplina é muito elevado. 

 

Figura 18: Tempo Utilizado em Assessorias 

DISCIPLINAS 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 
TURMAS 

HORAS 

SEMANAIS 

PROVENIÊNCIA 

DAS HORAS 

Português 

7.º ano 2 3 

TE – 6 horas 

8.º ano 2 3 

Matemática 

7.º ano 6 12 

TE – 15 horas 

CL – 24 horas 

8.º ano 6 6 

9.º ano 7 13,5 

10.º ano 2 3 

11.º ano 1 3 

12.º ano 1 1,5 

Física e Química 

9.º ano 1 1,5 
TE – 1,5 horas 

CL – 6 horas 
11.º ano 4 6 
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Inglês 

8.º ano 2 0,75 

CL – 2,25 horas 

9.º ano 1 1,5 

Geografia A 10.º ano 1 0,75 CL – 0,75 horas 

Biologia e Geologia 11.º ano 2 1,5 CL – 1,5 horas 

Total 38 turmas 57 horas 

Fonte: grelhas de monitorização da EMAEI 

 

Constatou-se que as assessorias foram uma mais-valia, pois permitiram a aplicação de 

práticas de diferenciação pedagógica, o que se refletiu positivamente nos resultados dos alunos 

das turmas abrangidas. No entanto, o papel do professor assessor pode e deve ser potenciado, 

havendo uma melhor gestão do papel do assessor mediante o perfil da turma ou grupo de 

alunos e não deverá resumir-se ao esclarecimento de dúvidas.  

 

2.11. Serviços de Psicologia e Orientação 

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), criados pelo Decreto-Lei nº 190/1991, de 17 

de maio, são consideradas unidades especializadas de orientação educativa, que inseridas na 

rede escolar, visam assegurar as ações de apoio de natureza psicológica e psicopedagógica. O 

papel dos SPO é o de acompanhar o aluno ao longo do percurso escolar, promovendo 

atividades específicas de informação escolar e profissional e desenvolvendo ações de 

aconselhamento psicossocial e de carreira dos alunos. 

Na tabela seguinte apresentam-se as atividades desenvolvidas pelos SPO: 

 

Figura 19: Atividades Desenvolvidas pelos SPO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 

Nº DE ALUNOS 

ENVOLVIDOS 

Orientação escolar e profissional 9.º  182 

Apoio à candidatura ao ensino superior 12.º 63 

Informação escolar 9.º, 11.º e 12.º 854 

Avaliação de alunos sinalizados Todos 1 

Acompanhamento especializado de alunos Todos 45 

Fonte: relatório individual da Psicóloga 

 

As atividades desenvolvidas pelos SPO e o público destinatário estão de acordo com o 

contexto e as prioridades definidas pela Escola. O número de alunos envolvidos nestas 

atividades é elevado. Os SPO, na figura da psicóloga escolar, promoveram sessões de orientação 

escolar e profissional para os alunos que se encontravam a frequentar o nono ano de 
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escolaridade e que se mostraram interessados. Estas sessões visaram informar e apoiar os alunos 

no esclarecimento de dúvidas, bem como na tomada de uma decisão mais consciente, 

nomeadamente na área de estudos nos próximos anos de aprendizagem.  

As sessões de informação escolar promovidas pelos SPO decorreram ao longo do ano 

letivo para alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade e tiveram como finalidade apoiar os 

alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade, fomentar a autonomia na pesquisa 

de informação. Para isso, foi dinamizada a mostra “12.º ano e Agora?”, foram realizadas palestras 

informativas sobre a oferta formativa de várias instituições de ensino superior, concretamente 

Faculdade de Engenharia do Porto, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, Faculdade de Economia da Universidade do Porto e Forças 

Armadas e foi concretizada a visita à Mostra da Universidade do Porto para todos os alunos do 

9º ano. 

Os SPO colaboraram com professores e diretores de turma, na identificação e análise de 

causas do insucesso escolar, dificuldades comportamentais, relacionais e orientação da carreira, 

através de processos de avaliação psicológica e apoio psicopedagógico. Uma vez que a 

psicóloga da Escola é elemento permanente da EMAEI, apresentou periodicamente as situações 

que foram surgindo, e foi nas reuniões da equipa multidisciplinar que estas foram analisadas e 

posteriormente definidas as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão adequadas. A 

psicóloga manteve um acompanhamento individual a alguns alunos sinalizados ao longo do 

ano letivo e participou nas reuniões dos Conselhos de Turma onde estes alunos estavam 

integrados, colaborando com os docentes com vista à obtenção do sucesso.  

 

2.12. Estágios de Orientação Pedagógica 

A Escola manifesta-se claramente disponível para colaborar com as universidades que 

solicitam parcerias de trabalho no que concerne a formação inicial de professores, 

providenciando todas as condições, físicas e humanas, para que essa formação seja efetuada 

com qualidade, indo ao encontro das expectativas depositadas nesta instituição. 

Existe na Escola tradição de contribuir para a formação inicial de professores, tendo havido 

ao longo dos anos vários núcleos de estágio a funcionar: em 2013/2014, Espanhol; entre 2014 e 

2016, Espanhol, Educação Física e Matemática; em 2016/2017, Educação Física e Matemática; 

em 2017/18, Educação Física, e neste ano letivo, 2018/2019, funcionaram seis núcleos. A 

designar, três de Educação Física, cujos protocolos foram estabelecidos com três instituições 

superiores diferentes, FADEUP, ISMAI e UTAD; dois de Línguas: Português/Inglês e 

Português/Espanhol, ambos da FLUP e um núcleo de História, igualmente da FLUP, cf. tabela 

abaixo. 

Figura 20: Formação Inicial de Professores 

DEPARTAMENTO DISCIPLINA (S) 
INSTITUIÇÃO 

SUPERIOR 

PROFESSORES 

ESTAGIÁRIOS 

PROFESSORES 

COOPERANTES 

Línguas Português/Inglês FLUP 1 2 

Línguas Português/Espanhol FLUP 1 2 
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Ciências Sociais e 

Humanas 
História FLUP 2 1 

Expressões Física e 

Artística 
Educação Física FADEUP 3 1 

Expressões Física e 

Artística 
Educação Física ISMAI 2 1 

Expressões Física e 

Artística 
Educação Física UTAD 1 1 

Fonte: horários 2018/2019 

 

A Escola foi selecionada como primeira prioridade de local de realização do estágio 

pedagógico pelos professores estagiários, devido a informação prévia sobre a caracterização da 

mesma que correspondia à sua escola idealizada, particularmente a qualidade das instalações, 

a qualidade de ensino e a constante preocupação com os resultados dos alunos, a segurança e, 

claro, a proximidade da residência. 

Os pontos fortes assinalados pelos professores estagiários relativamente à Escola, durante 

o ano de estágio, focam-se na qualidade das instalações (saliente-se que em Educação Física 

este aspeto é ainda mais valorizado), no bom desempenho do pessoal docente e não docente, 

a simpatia e empatia dos alunos, o apoio da Direção, a variedade de atividades realizadas e o 

envolvimento da comunidade escolar. 

Relativamente a aspetos a melhorar, referiram o elevado número de alunos por turma e, 

no caso de Educação Física, a dificuldade da gestão dos espaços quando as condições 

meteorológicas são adversas. 

No que concerne aos professores cooperantes, verificam que a dinâmica de trabalho da 

Escola é enriquecida com a existência de núcleos de estágio. A proximidade às práticas das 

instituições superiores é considerada uma mais-valia, pois desencadeia a necessidade de 

investigar novas didáticas e pedagogias, levando a uma abordagem mais rica em sala de aula, 

tornando-se ao mesmo tempo uma Escola de referência para as universidades. A disponibilidade 

e afabilidade de todos os quadrantes da Escola é outro aspeto forte apontado, assim como a 

possibilidade de os alunos contactarem com realidades diferentes.  

 

 

3. Avaliação por Domínios 

Tal como já referido, no âmbito da autoavaliação da ESP procedeu-se à aplicação de 

questionários, em formato digital, a vários intervenientes no processo educativo, com o intuito 

de se aceder ao grau de satisfação dos mesmos e a um quadro de referências que pudesse 

conduzir à identificação de pontos fortes e de outros em que é necessário investir para melhorar, 

no que respeita àquilo que a Escola, no seu Projeto Educativo, considerou as três grandes linhas 

orientadoras: Liderança e Gestão; Prestação do Serviço Educativo e Resultados. 

Os itens formulados nos questionários podem, simultaneamente, relacionar-se com mais 

do que um campo de análise, pelo que, para simplificar a leitura, os resultados dos mesmos 

serão apresentados em um dos campos. 
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Ao longo do estudo que se segue, e para cada um dos campos de análise e respetivos 

referentes, será apresentada a perceção de diferentes grupos participantes no processo 

educativo (docentes, não docentes, alunos e encarregados de educação), de forma a fornecer 

uma visão mais alargada e em diversas perspetivas.  

 

3.1. Liderança e Gestão 

O sucesso de uma instituição escolar passa pela complementaridade entre Liderança e 

Gestão, pois uma boa gestão implica planear, organizar e coordenar os profissionais e respetivas 

equipas de trabalho, a promoção de um ambiente salutar e adequado ao contexto e, 

simultaneamente, motivar os recursos humanos para a realização de um trabalho de cada vez 

maior qualidade, incentivar a resiliência e “desafiar” à utilização de metodologias inovadoras e 

eficazes. Por isso, neste âmbito, esta Escola, no seu Projeto Educativo, compromete-se a 

“promover uma gestão proativa, responsável e rigorosa dos recursos materiais e humanos, com 

base em critérios de eficácia, eficiência e economia, incrementando o potencial de participação 

da comunidade escolar e da sociedade nos mais diversos domínios” (PE página 14). 

 

3.1.1. Visão e Estratégia 

A missão da Escola reflete a sua razão de ser, qual o seu propósito e o que faz. Neste 

campo de análise pretendeu-se avaliar a visão estratégica definida e orientada pela Escola e 

partilhada pelos diferentes atores educativos para alcançar o sucesso educativo. 

 

 

Figura 21: Qual o Grau de Satisfação Relativamente à Preparação do seu Educando 

para o Futuro? 
Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

 

93,5% dos encarregados de educação apresentam um grau de satisfação relativamente à 

preparação dos seus educandos para o futuro superior a suficiente. Sendo de destacar que 

48,4% apresenta um grau de satisfação igual a muito bom e 22,1% igual a excelente. 
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Figura 22: Qual a sua Avaliação Relativamente à Forma como a Escola Prepara os Alunos 

para o Futuro? 
Encarregados de Educação 

 

90,1% dos alunos manifestam um grau de satisfação muito elevado, relativamente à forma 

como a Escola os prepara para o futuro. 

Os dados apresentados nas duas figuras anteriores vão ao encontro dos resultados 

explanados no relatório OTES, relativo ao ano letivo 2017/2018. De salientar a percentagem 

elevada com a satisfação relativa à qualidade de ensino, aos materiais de apoio adequados para 

o estudo e ao acompanhamento por parte dos professores aos alunos com mais dificuldades.  

Figura 23: Estudantes, por Grau de Concordância sobre o Ensino no Curso (%) 

 

 

3.1.2. Liderança 

Neste campo de análise avaliou-se a mobilização da comunidade educativa, 

designadamente a motivação das pessoas quer para a participação na Escola, quer para o seu 

desenvolvimento profissional e gestão de conflitos. Aferir a valorização dos diferentes níveis de 

liderança. e avaliar o incentivo e o desenvolvimento de projetos que promovam a qualidade das 

aprendizagens. 

 

3.1.2.1. Mobilização da Comunidade Educativa 

Nos presentes modelos de organização escolar em vigor, a mobilização da comunidade 

educativa é essencial. Esta é uma das formas de aproximar a instituição ao contexto em que se 

insere, potenciando parcerias, recursos locais, dando respostas mais adequadas às exigências 

do meio e criando mais oportunidades. A relação entre todos os intervenientes escolares e a sua 

participação na vida da escola revelou-se, portanto, deveras importante. Todos os elementos da 

comunidade educativa devem ter voz e agir em prol da instituição escolar.  
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Figura 24: Como Classifica o Nível de Reconhecimento do seu Trabalho por Parte da 

Direção? 

Pessoal Docente 

 
Pessoal Não Docente 

 
 

Tanto o pessoal docente como o pessoal não docente avaliam como muito positivo o 

reconhecimento do seu trabalho por parte da Direção. Tal pode ser constado pelas respostas 

dadas à questão “Como classifica o nível de reconhecimento do seu trabalho por parte da 

Direção”. A grande maioria, 84,4% e 83, 4% dos docentes e dos não docentes, respetivamente, 

avalia entre bom e excelente esse reconhecimento. Contudo, não deixa de ser importante fazer 

uma reflexão sobre a percentagem correspondente ao insuficiente, 6,3% no caso dos docentes 

e 5,6% no caso do pessoal não docente. Apesar de ser uma percentagem baixa, não deixa de 

ser importante perceber o que motivou os inquiridos a avaliar com esta classificação este 

parâmetro para, no futuro, melhorar este indicador.  

Figura 25: Qual o Grau de Satisfação na Forma como é Ouvido nas Decisões Tomadas em 

Departamento? 
Pessoal Docente 

 

 

 

 

 

A esmagadora maioria dos docentes manifesta-se muito satisfeita na forma como é ouvida 

nas decisões tomadas no seu departamento. Destaca-se que mais de metade (62,5%) avaliou o 

grau de satisfação relativamente à forma como é ouvido nas decisões tomadas em 

departamento como muito bom e excelente. 
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Figura 26: Qual o seu Grau de Satisfação na Forma como é Ouvido nas Decisões Tomadas 

a Nível Intermédio (Assistentes Técnicos)? 
Pessoal Não Docente  

                  

 

Figura 27: Qual o seu Grau de Satisfação na Forma como é Ouvido nas Decisões Tomadas 

a Nível Intermédio (Assistentes Operacionais)? 
Pessoal Não Docente  

                                    

A maioria do pessoal não docente manifesta-se muito satisfeita na forma como é ouvida 

nas decisões tomadas a nível intermédio. Esta conclusão aplica-se igualmente a assistentes 

técnicos e assistentes operacionais como se pode constatar nos gráficos apresentados. Destaca-

se que 80,5%, no caso dos assistentes técnicos, e 77,8%, no caso dos assistentes operacionais, 

avaliou este indicador entre bom e excelente. 

 

3.1.2.2. Desenvolvimento de Projetos, Parcerias e Soluções que Promovam a 
Qualidade das Aprendizagens 

O incentivo ao desenvolvimento de projetos e recursos inovadores através de projetos e 

parcerias com diferentes instituições e agentes da comunidade que mobilizem meios e 

promoção da qualidade das aprendizagens, tem sido uma prioridade da visão da Escola, no 

sentido de um reconhecimento a nível nacional e internacional, de forma a elevar o prestígio 

desta instituição. Os referidos projetos e parcerias encontram-se referidos no ponto 2. 

Caraterização da Escola. Abaixo são referidas as perceções relativamente a este tópico. 
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Figura 28: Qual o Grau de Satisfação Relativamente à Pertinência dos Projetos do PAA? 

Pessoal Docente 

                            

Foi pedido aos docentes que avaliassem o grau de pertinência dos projetos do PAA da 

Escola. Todos os docentes que responderam ao inquérito avaliaram como positiva a pertinência 

dos projetos contemplados no PAA. Destaca-se ainda que 61,4% avaliou essa pertinência com 

muito bom e excelente, respetivamente com 40,6% e 20,8%. 

 

Figura 29: Como Avalia o Grau de Aceitação de Inovação da Direção da Escola? 

Pessoal Docente 

                     
 

Pessoal Não Docente  

Encarregados de 

Educação 
 

 

Relativamente ao grau de aceitação de inovação da parte da Direção, foram inquiridos 

encarregados de educação, pessoal não docente e pessoal docente. Como se pode constatar 
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pela análise das respostas, a grande maioria avalia o grau de aceitação de inovação da parte da 

Direção da Escola com uma classificação superior a suficiente. Destaca-se que 73% dos 

encarregados de educação avaliam o grau de aceitação de inovação por parte da Direção como 

muito bom e excelente, 49,2% e 23,8% respetivamente. Relativamente ao pessoal não docente, 

sobressai o facto de 50% avaliarem como muito bom e excelente estes parâmetros. Quanto ao 

pessoal docente, destaca-se que 77,1% avaliam como muito bom e excelente este parâmetro. 

 

3.1.3. Gestão 

Neste campo de análise, procurámos avaliar as práticas de gestão e organização dos 

alunos, por exemplo, analisando o envolvimento dos mesmos na vida escolar. Procedeu-se a 

uma avaliação do ambiente escolar, mormente se a escola promove um ambiente socialmente 

acolhedor, seguro e desafiador da aprendizagem. Foram, igualmente, avaliadas a gestão dos 

recursos humanos, a forma da valorização das pessoas, a promoção do seu bem-estar e a oferta 

de formação contínua adequada às necessidades, assim como, a distribuição e gestão dos 

recursos humanos, assinaladamente os horários. A avaliação aos diferentes circuitos de 

comunicação entre os diferentes elementos da comunidade educativa foi, também, alvo de 

análise. 

 

3.1.3.1. Práticas de Gestão e Organização dos Alunos / Ambiente Escolar 

As práticas de gestão e organização dos alunos têm por base a aplicação de critérios 

pedagógicos que promovam uma correta constituição de turmas e grupos de trabalho, que 

assentem numa linha de transparência e divulgação perante a comunidade educativa. Por outro 

lado, a Escola tenta encontrar meios que promovam o envolvimento dos seus alunos na vida 

escolar, numa perspetiva pedagógica, socializante e inclusiva. 

O ambiente escolar tem de ser analisado na perspetiva de toda a comunidade educativa, 

por isso, as fontes preferenciais de análise foram os inquéritos aos docentes, não docentes, 

alunos e encarregados de educação. 

 

 

 

 

Figura 30: Como Avalia a Eficácia da Gestão dos Assuntos Correntes por Parte da Direção? 
Pessoal Não Docente 
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100% dos inquiridos avalia de forma positiva a gestão dos assuntos correntes por parte 

da Direção. Destaca-se que mais de metade (55,5%) avaliou a eficácia como muito bom e 

excelente. 

Figura 31: Como Avalia a Possibilidade de Apresentar uma Sugestão ou uma 

Reclamação? 
Alunos 

 

Cerca de 92,3% dos inquiridos consideram que a Escola facilita a apresentação de uma 

sugestão ou reclamação. No entanto, 7,8% dos alunos consideram insuficiente a possibilidade 

de apresentar uma sugestão, e ou, reclamação. 

 

Figura 32: Como Avalia a Forma como são Resolvidos os Conflitos? 
Alunos 

 

Cerca de 95,2% dos inquiridos consideram que o modo de resolução dos conflitos na 

Escola é eficaz. Sendo que 43,2% classifica como muito bom e excelente a forma de resolução. 

 

 

Figura 33: Como Avalia as Atividades da Escola? 
Alunos 
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Figura 34: Como Avalia o Grau de Empenho dos Alunos na Organização das Atividades? 
Alunos 

 

Figura 35: Qual o Grau de Satisfação Relativamente à Possibilidade de Participar na 

Organização de Atividades? 
Alunos 

            

 

Figura 36: Participação Não Formal dos Estudantes em Atividades Escolares (%) 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Qual o Grau de Satisfação Relativamente à Participação do seu Educando nas 

Atividades Desenvolvidas na Escola? 
Encarregados de Educação 
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Figura 38: Participação Formal dos Estudantes em Atividades Escolares (%) 

 

De acordo com os questionários aplicados aos alunos, os mesmos avaliam de forma muito 

positiva as atividades desenvolvidas pela Escola, sendo que 65,6% dos alunos centra a sua 

resposta nas classificações de muito bom e de excelente e 25,8% na de bom, perfazendo 91,4% 

das respostas.  

Quanto ao grau de empenho dos alunos na organização das atividades, a classificação 

mais expressiva foi a de muito bom com 39,2% das respostas. As três classificações mais elevadas 

somam 90% das opiniões. 

No que diz respeito ao grau de satisfação relativamente à possibilidade de os alunos 

participarem na organização de atividades, o número de inquiridos que respondeu às 

classificações suficiente e insuficiente aumentou em relação à perceção do seu empenho (14,2% 

e na Figura anterior 10%). Apesar disso, a percentagem de alunos que assinalaram a sua resposta 

entre o bom e o excelente, permite constatar que mais de 85% considera que tem possibilidade 

de intervir neste processo de forma muito satisfatória. 

Cruzando estas informações provindas dos inquéritos aplicados neste ano letivo com os 

resultados patentes no Relatório OTES de 2017/2018, verificamos que, as atividades escolares 

em que os alunos sentiram que a sua participação não formal foi mais relevante foram as visitas 

de estudo (87,6%) e torneios desportivos (61,1%). A atividade debates e/ou sessões de 

esclarecimento, surge como aquela em que 45,5% dos alunos assinala como tendo participado 

formalmente e 51,8% como não tendo participado. Das atividades elencadas, esta é aquela que 

soma menor percentagem de interessados em participar não formalmente (2,7% dos inquiridos). 

Relativamente às atividades em que uma elevada percentagem de alunos considerou que a sua 

participação não formal não existiu, destacam-se os clubes temáticos (77,8% das respostas), 

contudo, apenas 13,2% estariam interessados em participar. Mais de 55% dos inquiridos 

responderam que também não tiveram uma participação não formal em iniciativas solidárias e 

na organização de festas e/ou eventos.  

No que à participação formal dos estudantes em atividades escolares diz respeito, os 

alunos sentem que têm um papel mais participativo no que toca às atividades diretamente 

relacionadas com o funcionamento da própria turma, nomeadamente na eleição do delegado 

e/ou subdelegado de turma (88,5% dos alunos inquiridos responderam ter participado nesse 

processo), e às atividades relacionadas com a Associação de Estudantes (AE), muito 

particularmente, na votação nas eleições da AE (87,8% dos inquiridos responderam ser votantes). 

Pese embora este resultado, os restantes itens que dizem respeito às atividades da AE, não 

obtiveram um resultado tão elevado quanto o esperado, nomeadamente na participação de 

uma lista da AE (apenas 10,7% aponta que participou) e atividades da AE (20,2%). 
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Nas atividades formais, para além das duas primeiras focadas, a maioria dos alunos 

(percentagem superior a 78% em cada uma das atividades formais) considera que não 

participou. Os resultados do Relatório OTES neste item, também revelam que os alunos tiveram 

um papel pouco participativo na elaboração de documentos que regem a Escola, tais como o 

Projeto Educativo e o Regulamento Interno, já que, aqueles que responderam que participaram 

correspondem a uma percentagem muito baixa do universo (11,5% para a primeira atividade e 

6,3% para o Regulamento Interno). 

Pese embora esta situação, os encarregados de educação, quando inquiridos sobre o grau 

de satisfação relativamente à participação do educando nas atividades desenvolvidas na Escola, 

mais de metade (60,7%) avaliou como muito bom e excelente. Acrescente-se que, a questão 

formulada nos questionários, não distingue as atividades formais das não formais.  

 

Figura 39: Como Classifica o Comportamento dos Alunos? 

Alunos  

 

Pessoal Docente 

 

           
  

Pessoal Não Docente 

 

            
 

Sobre o comportamento dos alunos, foram auscultados o pessoal docente, o pessoal não 

docente e os alunos. Em todos os grupos inquiridos, a classificação deste como bom e muito 

bom, supera os 74% (88,6% no pessoal docente, 94,4% no pessoal não docente e 74,2% nos 

alunos).  

Ressalta que a avaliação feita pelos docentes ao comportamento dos alunos é muito 

positiva, pois 41,7% consideram-no bom, 46,9% muito bom e 3,1% excelente, o que perfaz um 
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total de 91,7%. É de realçar que a avaliação feita pelo pessoal não docente do comportamento 

dos alunos foi positiva. No entanto, não houve respostas situadas nos extremos, ou seja, de 

insuficiente ou excelente. O mesmo já se verificou no parâmetro analisado anteriormente. 83,2% 

dos alunos classificaram o comportamento dos alunos como bom (48%), muito bom (26,2%) e 

excelente (9%). 

Figura 40: Como Classifica as Relações Existentes entre Colegas Docentes? 
Pessoal Docente 

                 

92,7% dos docentes avaliaram a relação entre os seus pares com uma classificação 

superior a suficiente. Sendo de salientar que 47,9% consideraram a relação entre os seus pares 

como muito bom e 12,5% como excelente. 

Figura 41: Como Classifica as Relações entre Docentes e a Restante Comunidade Escolar? 
Pessoal Docente 

                                     

100% dos inquiridos avaliaram de forma positiva a sua relação com a restante comunidade 

escolar.  

Figura 42: Como Classifica as Relações entre Colegas Não Docentes? 
Pessoal Não Docente 

                 

72,7% do pessoal não docente avaliou a relação entre os seus pares com uma classificação 

superior a suficiente. Sendo de destacar que 41,7% considerou a relação entre os seus pares 

como bom e 27,8% como muito bom. Sobressai que 25% dos inquiridos avaliaram a relação 

entre os seus pares como suficiente.  
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Figura 43: Como Classifica as Relações Existentes entre Não Docentes e a Restante 

Comunidade Escolar? 
Pessoal Não Docente 

                                  

A totalidade dos inquiridos respondeu positivamente à forma como classifica as relações 

existentes entre não docentes e a restante comunidade escolar. Distingue-se que 86,1% fez 

incidir as suas respostas nas classificações de bom, muito bom e excelente. 

 

Figura 44: Como Avalia o Relacionamento entre Alunos? 
Alunos 

                      

88,1% dos alunos avaliaram a relação entre os seus pares com uma classificação superior 

a suficiente. 16,4% considera a relação entre os seus pares como excelente. 

Figura 45: Como Avalia o Relacionamento entre Professor e Aluno? 
Alunos 

 

 

 

                                                          

81,1% dos alunos avalia a relação com os seus professores com uma classificação superior 

a suficiente. Salienta-se que 43,4% correspondem ao somatório das classificações de muito bom 

e excelente. 
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Figura 46: Estudantes, por Grau de Concordância sobre as Relações na Escola (%) 

 

Os resultados patentes no relatório OTES, no que toca às relações interpessoais, na visão 

dos alunos, espelha a análise feita às questões relacionadas com este assunto e colocadas no 

questionário realizado e atrás apresentada, já que, apenas, uma percentagem ínfima discorda 

totalmente dos itens analisados e apresentados na Figura 46 (Estudantes, por grau de 

concordância sobre as relações na Escola – OTES). 

 

Figura 47: Como Avalia a Segurança Existente na Escola? 
Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos encarregados de educação manifesta um elevado grau de satisfação 

relativamente à segurança existente na escola como se pode constatar pelas respostas a essa 

questão. Destaca-se o bom com 26,2%, o muito bom com 40,2% e ainda o excelente com 21,3%.  

A maioria dos encarregados de educação manifesta um elevado grau de satisfação 

relativamente à segurança existente na escola como se pode constatar pelas respostas a essa 

questão. Destaca-se o bom com 26,2%, o muito bom com 40,2% e ainda o excelente com 21,3%. 

A perceção dos encarregados de educação, no que toca aos assuntos relacionados com a 

segurança na Escola, vai ao encontro da dos alunos e apresentada na Figura 47 (Estudantes, por 

grau de concordância sobre as relações na Escola – OTES) do Relatório OTES.  

Figura 48: Como Qualifica o Controlo da Escola Exercido pela Direção? 
Pessoal Não Docente 
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A totalidade do pessoal não docente qualifica o controlo da escola exercido pela Direção 

de forma claramente positiva. 

Figura 49: Como Classifica o Ambiente de Estudo da ESP? 
Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

A totalidade dos encarregados de educação classificou positivamente o ambiente 

existente na ESP, destacando-se 75,4% dos inquiridos que fez incidir as suas respostas nas 

classificações de muito bom (51,6%) e excelente (23,8%). 

 

Figura 50: Como Avalia a Ordem Existente na Escola? 
Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

95,1% dos inquiridos avalia o ambiente da escola com uma classificação superior a 

suficiente. Sendo de realçar que 44,3% considera o ambiente como muito bom e 27% como 

excelente. 

Figura 51: Como Classsifica o Controlo da Escola Exercido pela Direção? 
Encarregados de Educação 
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96% dos inquiridos demonstram claramente o grau de satisfação com a qualidade do 

controlo exercido pela Direção da Escola, fazendo incidir as suas respostas nas classificações de 

bom (23%), muito bom (40,2%) e excelente (32,8%).  

 

3.1.3.2. Organização, Afetação e Formação dos Recursos Humanos 

 

Figura 52: Qual o seu Grau de Satisfação Relativamente ao Plano de Formação Interna? 
Pessoal Docente 

 

O grau de satisfação relativamente ao plano de formação interna é elevado. A maior 

percentagem de inquiridos concentrou a sua resposta na classificação bom, contudo o 

somatório das classificações muito bom e excelente é de 35,5%, o que perfaz um total de 72,0%. 

Destaca-se, no entanto, que 7,3% dos inquiridos manifesta insatisfação.  

 

Figura 53: Qual o Grau de Satisfação Relativamente ao seu Horário? 
Pessoal Docente 

 

O grau de satisfação relativamente ao seu horário é elevado, por parte do pessoal docente, 

verificando-se uma taxa mínima de respostas no nível suficiente. A maior percentagem de 

inquiridos concentrou a sua resposta na classificação de muito bom (38,5%). O somatório das 

classificações muito bom e excelente perfaz um total de 62,7%. 

Constatou-se pela leitura do gráfico que existe uma percentagem ínfima de insatisfeitos 

(3,5%). 
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Figura 54: Como Classifica a Elaboração dos Horários dos Docentes em Relação às 

Necessidades da Escola? 
Pessoal Docente 

 

 

 

 

O grau de satisfação relativamente à elaboração dos horários relativamente às 

necessidades da Escola é muito elevado. A maior percentagem de inquiridos concentrou a sua 

resposta na classificação de muito bom (41,7%). O somatório das classificações muito bom e 

excelente perfaz um total de 67,7%. O que nos leva a concluir que que se mantem 

genericamente a proporção das respostas do gráfico anterior, porque apesar de não estarem 

totalmente satisfeitos com o seu horário têm a noção que se adaptam às necessidades da Escola. 

Figura 55: Qual o Grau de Satisfação Relativamente ao Horário? 
Pessoal Não Docente 

 

Relativamente ao pessoal não docente, verifica-se que a maioria dos inquiridos está 

satisfeita com o seu horário. Contudo, o grau de satisfação muito elevado não atinge os 50% 

(22,2% muito bom e 19, 4% excelente). Destaca-se, no entanto, uma percentagem de 4% de 

insatisfeitos.  

Figura 56: Qual o Grau de Satisfação Relativamente ao Horário do seu Educando? 
Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

A esmagadora maioria (97,5%) dos encarregados de educação manifestam-se satisfeitos 

com o horário dos seus educandos. Sobressai que mais de metade (50,8%) avaliou o grau de 
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satisfação relativamente ao horário do seu educando como muito bom (33,6%) e excelente 

(17,2%). 

Figura 57: Como Avalia o Funcionamento Geral da Escola? 
Alunos 

 

Os alunos apresentam um grau de satisfação muito elevado relativamente ao 

funcionamento geral da escola, uma vez que o somatório das respostas com classificação de 

muito bom e excelente atinge 75,1%. 

 

3.1.3.3. Organização e Afetação dos Recursos Materiais 

Neste ponto, a Escola está organizada com a distribuição dos espaços e recursos materiais 

específicos correspondentes às áreas curriculares de cada curso, quer seja do ensino regular, 

quer do profissional (laboratórios, salas de informática, salas de artes, sala CAD). Igualmente, 

nas situações que não podem ser calendarizadas no início do ano letivo, existe uma 

monitorização e um ajuste, quando necessário, de forma a rentabilizar os recursos e espaços da 

Escola. 

 

3.1.3.4. Comunicação Interna e Externa 

A atuação concertada e coerente no interior da escola, permite que as estratégias traçadas 

sigam o mesmo caminho face ao sucesso. As comunicações interna e externa eficientes, são 

essenciais para indicar e rever o rumo comum a tomar pela instituição e partilhar ideias, 

informações, valores, metas a atingir. Tal, assegurará, assim, a maior motivação da comunidade 

educativa, pois os objetivos previstos serão atingidos mais rapidamente e de forma participada, 

promovendo o sentido de pertença e fortalecendo a instituição de ensino. 

Figura 58: Qual o Grau de Satisfação Relativamente ao Conhecimento das Tomadas de 

Decisão em Conselho Geral? 
Pessoal Docente 
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O grau de satisfação dos docentes relativamente à tomada de conhecimento das decisões 

em Conselho Geral é bastante elevado, atendendo a que, 81,3% dos inquiridos fez incidir as suas 

respostas nas classificações de bom, muito bom e excelente. Contudo, constatamos que 9,4% 

se manifesta insatisfeito relativamente a este parâmetro. 

Figura 59: Qual o Grau de Satisfação Relativamente ao Conhecimento das Tomadas de 

Decisão em Conselho Pedagógico? 
Pessoal Docente 

 

Mais de 50% dos inquiridos fizeram incidir as suas respostas no parâmetro muito bom 

(44,8%) e excelente (18,8%) o que revela uma elevada satisfação neste item. No entanto, existe 

uma parcela de docentes (5,2%) que avalia este parâmetro como insuficiente.  

Figura 60: Como Avalia a Forma de Comunicação entre a Direção e os Docentes? 
Docentes 

 
93,8% dos inquiridos manifestou um elevado grau de satisfação relativamente à forma de 

comunicação entre a Direção e os docentes. 

Figura 61: Como Avalia a Forma de Comunicação entre a Direção e os Não 

Docentes? 

Pessoal Não Docente 
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80,5% do pessoal não docente demonstrou um elevado grau de satisfação relativamente 

à forma como é estabelecida a comunicação com a Direção. 

Figura 62: Como Avalia a Comunicação entre a Escola e a Família? 
Encarregados de Educação 

 

 

 

 

A totalidade dos encarregados de educação está satisfeita com a comunicação 

estabelecida entre estes e a Escola. 66,9% avalia muito positivamente este parâmetro (38,8% 

muito bom e 24,8% excelente). 

Figura 63: Como Avalia a Forma de Comunicação entre Encarregados de Educação e a 

Direção da Escola? 
Encarregados de Educação 

                         

91% dos inquiridos demonstra um elevado grau de satisfação relativamente à forma de 

comunicação entre a Escola e os encarregados de educação. Esta comunicação, praticamente 

sem barreiras, facilita a tomada de decisões, já que a sua implementação é rápida e esclarecida. 

 

3.2. Prestação do Serviço Educativo 

Quanto à Prestação do Serviço Educativo, o Projeto Educativo da ESP pretende “difundir 

e aprofundar práticas de avaliação, controlo e monitorização, diagnosticando os seus pontos 

fracos e fortes, constrangimentos e oportunidades de melhoria, numa perspetiva formativa com 

vista ao aperfeiçoamento do serviço educativo” (Projeto Educativo, página 14). 

 

3.2.1 Desenvolvimento Pessoal e Bem-Estar dos Alunos 

Os Serviços de Psicologia e Orientação em Contexto Escolar constituem-se como um 

recurso da Escola que concorre para a concretização dos desafios da Estratégia 2020, no que 

respeita à melhoria do sucesso educativo, à redução do abandono escolar precoce, à 
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atratividade do ensino profissional e à melhoria do ajustamento entre as competências dos 

jovens e as necessidades do mercado de trabalho. 

“Atuam de forma integrada e em estreita articulação com a comunidade educativa, corpo 

docente e não docente, pais e encarregados de educação, outros agentes educativos do meio 

envolvente. Desenvolvem a sua atividade nos domínios do apoio psicopedagógico a alunos e 

professores, do desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar e da orientação 

ao longo da vida.” (Página oficial da Direção Geral de Educação). 

De acordo com o relatório OTES de 2017/18, a perceção dos alunos sobre a 

informação/apoio transmitidos pela Escola relativos à formação pós-secundária, uma elevada 

percentagem (80,6%) não obteve apoio a partir dos Serviços de Psicologia e Orientação da 

Escola, como se pode verificar na figura seguinte.  

 

Figura 64: Estudantes, por Tipo de Apoio Obtido na Escola para Esclarecimento sobre 

Formação Pós-secundária (%) 

 

3.2.2. Oferta Educativa e Gestão Curricular / Ensino /Aprendizagem / Avaliação 

Figura 65: Como Avalia a Oferta da Escola em Relação às Aulas de Preparação para Exame? 

 
Encarregados de Educação 

 

96,4% dos encarregados de educação inquiridos avalia positivamente este parâmetro, sendo 

que, 50,5% dos encarregados de educação avalia a oferta da Escola em relação às aulas de 

preparação para exame com as classificações de muito bom (33,1%) e de excelente (17,4%). 

Relativamente a este domínio, dentro dos departamentos existiu a preocupação em 

contribuir para o mecanismo de autorregulação, para a regulação entre pares e das práticas da 

regulação pelas lideranças, com o intuito de promover a melhoria da prática letiva. 
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Figura 66: Qual o Grau de Satisfação Relativamente à Partilha de Documentos no seu 

Departamento? 
Pessoal Docente 

 

70,8% dos inquiridos fizeram incidir as suas respostas na classificação muito bom (43,7%) 

e excelente (27,1%) o que revela uma elevada satisfação neste item.  

Figura 67: Qual o Grau de Satisfação Relativamente à Articulação Dentro do seu 

Departamento? 
Pessoal Docente 

   

Mais de 50% dos inquiridos fizeram incidir as suas respostas na classificação muito bom 

(47,9%) e excelente (18,8%) o que revela um elevado nível de satisfação neste item.  

Figura 68: O que Mais Aprecia no Funcionamento do seu Departamento? 
Pessoal Docente 

                            

Através da análise do presente gráfico podemos verificar que os docentes apontaram 

como sendo o que mais apreciam no funcionamento do respetivo departamento a discussão e 

análise dos assuntos (29,2%), seguindo-se a comunicação (21,9%). Em terceiro lugar aparece a 

organização das respetivas reuniões (19,8%). 
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Figura 69: Qual o Grau de Satisfação Relativamente à Articulação Interdepartamental? 
Pessoal Docente 

 

70,8% dos docentes demonstram um elevado grau de satisfação no que diz respeito à 

articulação interdepartamental. No entanto, verifica-se que no universo dos inquiridos 17,7% 

atribui a classificação de suficiente e 11,5% a classificação de insuficiente. 

 

Figura 70: O que Mais Aprecia no Funcionamento dos Conselhos de Turma? 
Pessoal Docente 

                   

Os docentes quando inquiridos com o que mais aprecia no funcionamento dos Conselhos 

de Turma, fizeram incidir as maiores percentagens das suas respostas nos seguintes parâmetros: 

comunicação (31,3%), adequada definição de estratégias (26%) e resolução de problemas (26%). 

Figura 71: Como Avalia o Desempenho do Diretor de Turma? 
Encarregados de Educação 

 

100% dos inquiridos avalia de forma positiva desempenho do diretor de turma. Destaca-

se que 55,7% dos Encarregados de educação avaliam o desempenho dos diretores de turma da 

ESP como excelente. 
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Figura 72: Qual o seu Grau de Satisfação Relativamente ao Número de Reuniões 

Realizadas com os Encarregados de Educação? 
Encarregados de Educação 

 

De acordo com a análise do gráfico, constatámos um elevado grau de satisfação dos 

encarregados de educação com o número de reuniões realizadas ao longo do ano.  

 

 

3.2.3. Planificação e Acompanhamento das Práticas Educativa e Letiva 

No sentido de uma eficiente prossecução da missão e objetivos da nossa organização 

escolar, os mecanismos de autorregulação impõe-se naturalmente nas práticas diárias. É 

apanágio da ESP ter estruturas bem definidas, onde os docentes trabalham em conjunto na 

planificação dos procedimentos a adotar, assim como estratégias e abordagens que garantam 

o sucesso dos alunos. 

Os mecanismos de regulação por pares e trabalho colaborativo são os que imperam, 

sendo concretizados através de reuniões de coordenação de ano, reuniões de grupo e de 

departamento, as quais têm uma periodicidade regular, estabelecida pela calendarização escolar 

anual da Direção, duas por período. Porém, as coordenações de ano reúnem com mais 

frequência, sem agenda rígida, a qual vai sendo cumprida em função das necessidades que 

surgem no respetivo grupo de docentes face ao normal decorrer das atividades letivas e não 

letivas com os alunos, sendo efetuadas por vezes à distância, graças à utilização das novas 

tecnologias. Nestas sessões de trabalho são partilhadas práticas científicas e pedagógicas 

pertinentes ao trabalho colaborativo, existindo igualmente momentos de reflexão sobre a 

eficácia das diferentes metodologias de ensino e aprendizagem aplicadas, o que permite a 

regulação da prática letiva, obrigando por vezes a refazer planificações e adaptar a diferentes 

calendarizações. São disso exemplo os testes aferidos, aplicados nas disciplinas que são sujeitas 

a avaliação externa nacional, com vista a uma aferição a nível de Escola, além de promoverem 

nos alunos o saber do funcionamento das regras a que irão ser submetidos quando realizarem 

os momentos formais. Outro exemplo são os testes comuns, os quais têm igualmente como 

objetivo uma aferição interna dos resultados dentro de cada grupo, sendo estes aplicados nas 

disciplinas que não têm uma avaliação externa, ou a qual não é obrigatória para efeitos de 

conclusão do percurso escolar. 

A referida partilha, em forma de registos, pode encontrar-se nos dossiês de grupo, 

principalmente em formato digital, sendo a Google Drive eleita para repositório dos variados 

ficheiros, uma vez que o seu funcionamento é baseado na partilha de toda a informação e 

capacidade de todos para editar. De entre os vários registos, salientam-se planificações; critérios 
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e instrumentos de avaliação e grelhas de monitorização de resultados das turmas, por anos 

letivos. 

A supervisão é outro instrumento amplamente utilizado, tendo todos os docentes 

participado neste processo. As sessões de trabalho em coordenação de ano e, ou grupo, levam 

ao diagnóstico de situações menos desejáveis, sejam de origem disciplinar ou de necessidade 

de reforço do trabalho em sala de aula, elencando-se as necessidades que em sede de 

departamento são tratadas, recorrendo-se a assessorias/coadjuvações para colmatar o 

diagnosticado. Esta distribuição é realizada dentro dos departamentos, sendo por vezes 

necessário recorrer aos mecanismos de regulação pelas lideranças. Neste âmbito, através da 

consulta da Figura 18, é percetível o investimento da Escola na área de assessoria e coadjuvação. 

A liderança exerce uma regulação forte, acompanhando de perto o trabalho realizado 

anteriormente, através de reuniões semanais entre o Diretor e os Coordenadores de 

Departamento, de forma a existir uma homogeneidade a nível de Escola. 

 

3.3. Resultados 

Relativamente ao domínio Resultados, o Projeto Educativo preconiza que a ESP pretende: 

“garantir não só bons resultados académicos, mas também emocionais, intelectuais e éticos” 

(Projeto Educativo, página 14). 

 

3.3.1. Resultados Académicos 

Os resultados académicos apresentados referem-se ao ensino básico geral, ao ensino 

secundário científico humanístico e ao ensino secundário profissional. Foram analisados 

resultados internos e externos. Quanto aos resultados internos, foi tida em conta a evolução da 

taxa de transição e a taxa de conclusão. No que se refere aos resultados externos, houve a 

preocupação de estudar a evolução destes ao longo dos últimos anos letivos e fazer uma 

comparação dos resultados da Escola com os nacionais. No caso do ensino profissional, para 

além de ter sido efetuada e analisada a taxa de conclusão, também foi feito um estudo da 

prestação dos alunos na Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e na Prova de Aptidão 

Profissional (PAP) neste ano letivo. 

 

3.3.1.1. Resultados do Ensino Básico Geral 

Figura 73: Evolução da Taxa de Conclusão do Ensino Básico – Avaliação Interna 

 
Fonte: Grelhas de Monitorização Coordenação de DT 



Relatório de Autoavaliação 2018/2019 

 

50 
 

Figura 74: Distribuição dos Alunos que Transitaram de Ano em Função dos Níveis no Ano 

Letivo 2018/2019 – Avaliação Interna 

 
Fonte: Pautas de Avaliação do 3.º Período 

 

A taxa de conclusão do ensino básico aumentou de forma significativa nos últimos três 

anos letivos (Figura 73), sendo que a taxa de retenção no 7.º e 8.º anos é de 0%. A maioria dos 

alunos transitou de ano de escolaridade sem níveis inferiores a três, sendo residual o número 

de alunos que apresenta estes. Também é de salientar que, quase metade dos alunos do 7.º e 

8.º anos conseguem obter uma média superior ou igual ao nível quatro. No 9.º ano, este número 

baixa ligeiramente, no entanto, ainda é bastante considerável (Figura 74). Com efeito, pode 

dizer-se que a qualidade do sucesso no ensino básico tem vindo a melhorar ao longo dos 

últimos anos. 

 

 

Figura 75: Distribuição dos Níveis por Turma na Prova Final de Português -9º Ano no 

Ano Letivo 2018/2019 

 
Fonte: Pautas de Finais do Ensino básico 
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Figura 76: Distribuição dos Níveis por Turma na Prova Final de Matemática – 9º ano no 

Ano Letivo 2018/2019 

 
Fonte: Pautas de Finais do Ensino Básico 

 

No que concerne aos resultados nas provas finais do ensino básico verifica-se que, tanto 

a Português como a Matemática, o número de níveis superior ou igual a três corresponde a mais 

de 50% em todas as turmas da Escola, excetuando a turma F, que tem apenas 50% a Matemática. 

Estes resultados mostram que as classificações obtidas a nível interno estão de acordo com as 

classificações conseguidas nas provas de avaliação externa.  

Figura 77: Evolução dos Resultados na Prova Final de Português – 9.º ano 

 
Fonte: Relatórios/Estatística JNE 

Figura 78: Evolução dos Resultados na Prova Final de Matemática – 9.º ano 

 
Fonte: Relatórios/Estatística JNE 
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Ainda relativamente aos resultados nas provas finais, analisando a evolução das médias 

da Escola e das médias nacionais ao longo dos últimos sete anos, constata-se que na Prova Final 

de Matemática a média da Escola tem estado sempre acima da média nacional, com exceção do 

ano de 2015, ano em que as médias foram iguais (Figura78). Na Prova Final de Português a 

média da Escola tem-se mantido acima da média nacional, excetuando este último ano letivo 

cujos resultados ficaram dois pontos percentuais abaixo (Figura 77). 

 

Figura 79: Comparação entre os Resultados da Escola e os Nacionais, por Níveis na Prova 

Final de Português – 9.º ano 

 
Fonte: Relatórios/Estatística JNE 

 

Figura 80: Comparação entre os Resultados da Escola e os Nacionais, por Níveis na Prova 

Final de Matemática – 9.º ano 

 
Fonte: Relatórios/Estatística JNE 

Comparando os resultados da Escola e os Nacionais, por níveis, na Prova Final de 

Matemática, é positivo verificar que a percentagem de níveis um, obtida pela Escola é bastante 

inferior à percentagem obtida a nível nacional. É de igual forma positivo constatar que o número 

de níveis quatro que a Escola obteve é significativamente superior ao nacional. Contudo, o 

número de níveis cinco, está aquém do nacional, sendo este um aspeto a melhorar e a ter em 

conta no próximo ano letivo (Figura 80). Relativamente à Prova Final de Português, um aspeto 

positivo é que não houve nenhum aluno com nível um na Escola e o número de níveis quatro e 

cinco aproximou-se do nacional. No entanto, um aspeto a melhorar será diminuir o número de 

níveis dois no próximo ano letivo (Figura 79). 
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Figura 81: Resultados de Escola das Provas de Aferição de 2019 – 8.º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Escolas das Provas de Aferição de 2019 (REPA) – Instituto de Avaliação Educacional (IAVE) 

 

Os resultados dos alunos do 8.º ano da Escola, nas Provas de Aferição de Português e de 

Geografia e História, encontram-se acima dos resultados Nacionais e dos resultados da NUTSIII 

em todos os domínios cognitivos. Assim, prevê-se que estes mesmos alunos obtenham 

resultados semelhantes nas provas finais de ciclo, no próximo ano letivo. Todavia, os respetivos 

Departamentos (Línguas e Humanidades e Ciências Sociais e Humanas), devem analisar 

cuidadosamente os desempenhos obtidos pelos alunos em cada domínio cognitivo 

(conhecer/reproduzir, aplicar/interpretar e raciocinar/criar) nas diversas disciplinas avaliadas e 

delinear estratégias concertadas, de forma a permitir recuperar as fragilidades verificadas, ao 

longo do ano letivo de 2019/2020 (anexos – imagem 5) 

 

3.3.1.2. Resultados do Ensino Secundário Científico Humanístico 

Figura 82: Evolução da Taxa de Conclusão do Ensino Secundário 
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Figura 83: Distribuição dos Alunos que Transitaram de Ano em Função das Classificações 

– Avaliação Interna 

 
 
Figura 84: Evolução da Taxa de Transição – Avaliação Interna 

 

A conclusão do ensino secundário regular tem desde 2012 evoluído muito positivamente, 

salientando-se o último triénio, em que a taxa de conclusão ficou acima dos 70%. No último ano 

letivo, esta tendência foi confirmada com os resultados visíveis na figura 84. Note-se que o 

número de alunos sem classificações inferiores a dez valores é superior a 75%, em todos os anos 

de escolaridade. Acrescente-se, que existiu um significativo número de alunos com média 

superior, ou igual, a 16 valores e meio. A propensão da evolução positiva dos resultados, pode 

verificar-se também no Inquérito OTES. (anexos – Imagem 6) 

Figura 85: Médias dos Exames Finais do Ensino Secundário 

 



Relatório de Autoavaliação 2018/2019 

 

55 
 

Analisando a Figura 85, observa-se que as classificações obtidas a nível interno foram 

corroboradas pelos resultados dos Exames Nacionais, tendo a ESP ficado acima da média 

nacional a todas as disciplinas, exceto a Matemática, cuja média foi igual à nacional. 

3.3.1.3. Resultados do Ensino Secundário Profissional 

A taxa de conclusão dos alunos dos cursos profissionais tem vindo a aumentar 

significativamente nos últimos três anos, destacando-se este ano de 2018/2019 com o melhor 

resultado (93%). O número de módulos em atraso no final de cada ano letivo tem vindo a 

diminuir. A qualidade do sucesso é cada vez melhor. Esta qualidade, com uma evolução positiva 

dos resultados, pode verificar-se também no Inquérito OTES – Estudantes à Saída do Secundário 

(anexos –imagem 6) 

Figura 86: Evolução da Taxa de Conclusão do Ensino Secundário Profissional 

 
                                                            Fonte: INOVAR – Pautas de Avaliação do 3.º Período 

 

Figura 87: Distribuição dos Alunos por Média na FCT nos Cursos Profissionais 

 
Fonte: INOVAR – Pautas da FCT 

 

Figura 88: Distribuição dos Alunos por Média na PAP nos Cursos Profissionais 

 
Fonte: INOVAR – Pautas da PAP 
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Da análise das Figuras 87 e 88, destacam-se os muito bons resultados quer na Formação 

em Contexto de Trabalho (FCT) quer na Prova de Aptidão Profissional (PAP) em todos os cursos 

do ensino profissional. Deste modo, pode concluir-se que as entidades de acolhimento com as 

quais a Escola celebrou protocolos de FCT estão satisfeitas com o desempenho dos formandos 

que receberam. Os resultados obtidos nos projetos da PAP revelam uma boa articulação entre 

as referidas entidades e a Escola. O diretor de cada curso, sob a supervisão do coordenador dos 

cursos profissionais, seleciona a entidade que assegure o desenvolvimento de atividades 

profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional do curso e de cada aluno. O projeto 

da PAP é escolhido pelo aluno e centra-se em temas e problemas desenvolvidos pelo próprio, 

sendo tida em conta a ligação ao contexto de trabalho. Uma grande parte destes projetos 

apresenta uma qualidade apreciável, pois integram saberes e capacidades adquiridos em 

contexto de sala de aula e nas entidades onde foi realizada a FCT, para além de associar as 

dimensões estética e funcional, com consequências positivas, quer ao nível dos recursos quer 

da imagem da Escola. 

Segundo o Relatório OTES de 2017/2018, os alunos desta Escola estão muito satisfeitos 

quanto ao contributo da FCT para o desenvolvimento de competências. 79,1% afirma aprender 

mais sobre a profissão que pretende desempenhar; 82,1% refere aprender mais a trabalhar em 

equipa; 79,1% diz aprender a expressar opiniões de forma mais clara e direta; 85,1% concorda 

que a FCT desenvolve competências para identificação e resolução de problemas em contexto 

laboral e 89,6% sublinha que a FCT melhora a capacidade de relação com os outros em contexto 

laboral (anexos – imagem 7). Ainda relativamente à FCT, os alunos são de opinião que o 

acompanhamento e apoio do representante da instituição do estágio foram muito bons (85,1%); 

afirmam que o nível de trabalho exigido no estágio foi adequado (85,1%); salientam que a 

conciliação do período de estágio com a realização do projeto PAP foi fácil de gerir (65,7%) e 

acreditam na existência de boas hipóteses de trabalhar na instituição onde realizou o estágio 

(62,7%). De um modo geral, os alunos têm uma perceção positiva sobre a forma como decorreu 

a Formação em Contexto de Trabalho (anexos – imagem 5 e imagem 8). 

 

3.3.2. Resultados Sociais 

O novo paradigma educativo reflete-se na forma de estar na Escola, reforçando o 

profissionalismo docente, alimentando o desejo de realização, a exigência de aperfeiçoamento 

das práticas pedagógicas, o desenvolvimento de uma ética profissional marcada pela 

responsabilidade e pelo cuidado, implicando o envolvimento dos estudantes e as suas 

transformações enquanto cidadãos em conformidade com o determinado no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

3.3.2.1. Participação na Vida da Escola e Assunção de Responsabilidades 

Após a análise do relatório do PAA verifica-se que: há uma elevada taxa de execução das 

atividades; a avaliação global das atividades é muito positiva; as atividades são maioritariamente 

destinadas aos alunos e à comunidade educativa; há um envolvimento de todos os alunos da 

escola em atividades; existe um significativo envolvimento dos grupos e departamentos como 

responsáveis das atividades; há um grande envolvimento dos destinatários das atividades na 



Relatório de Autoavaliação 2018/2019 

 

57 
 

concretização das mesmas; há uma boa visibilidade das atividades na vida desta instituição; 

existe uma notável colaboração e participação da associação de pais e encarregados de 

educação; existe um importante auxílio e disponibilidade de um número significativo de 

assistentes operacionais; há uma contribuição de algumas atividades realizadas para a 

promoção da Escola Secundária de Penafiel no exterior; existe um significativo número de 

atividades de carácter transversal, envolvendo várias turmas e que vão ao encontro dos objetivos 

de várias disciplinas ou áreas disciplinares e não disciplinares; há uma boa articulação entre o 

Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo. 

De acordo com os gráficos resultantes dos questionários aplicados aos alunos, verifica-se 

que os discentes apresentam um elevado grau de satisfação relativamente à sua representação 

no Conselho Geral, com 80,9% (Figura 89). O mesmo acontece com a sua representação na 

Assembleia de Delegados, com 83,8% (Figura 90). 

A participação dos alunos nas iniciativas da Escola para a formação pessoal e cidadania, 

no ano letivo 2018/2019, foi bastante elevada, pois todos os alunos participaram em mais do 

que uma atividade deste tipo. As atividades que promoveram a formação pessoal e cidadania 

foram abundantes e diversificadas, a saber: Parlamento dos Jovens (ensino básico e ensino 

secundário), Torneio de Retórica e Argumentação (todos os alunos do 11.º ano), Projeto Justiça 

para Tod@s (alunos do 12.º ano do curso de Línguas e Humanidades), Clube de Teatro, 

Encontros com Sentido (alunos do 12.º ano do curso de Línguas e Humanidades), PESES – 

Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, PRESSE – Projeto Regional de Educação 

Sexual em Saúde Escolar, Projeto Violentómetro, Ciclo de Conferências de Sociologia, Jornadas 

do Empreendedorismo (alunos dos cursos de Contabilidade, Ciências Socioeconómicas e 

Línguas e Humanidades), Reviver a História (comemoração de datas relevantes), Escola em 

Antena, Intercâmbio com uma escola da República Checa, Projeto Erasmus+ “On the Move for 

Social Inclusion”, Olimpíadas e Concursos. Para além destas, foram ainda realizadas, em número 

significativo, visitas de estudo, atividades culturais, artísticas e desportivas. Saliente-se que no 

7.º ano de escolaridade, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, foram 

promovidas várias atividades que constam dos respetivos Planos de Turma, as quais foram 

apresentadas à comunidade educativa, com um envolvimento expressivo da mesma. 

 

Figura 89: Como Classifica o Grau de Satisfação Relativamente à Representação dos Alunos 

no Conselho Geral? 
Alunos 
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Figura 90: Como Classifica o Grau de Satisfação Relativamente à Representação dos 

Alunos na Assembleia de Delegados? 
Alunos 

 

 

3.3.2.2. Cumprimento das Regras e da Disciplina 

A ESP, no decorrer deste ano letivo, registou uma percentagem de 0,5% de ocorrências 

em que foram aplicadas medidas disciplinares sancionatórias, o que corresponde a 10 alunos 

num universo de 2091. Dessas, 9 resultaram em suspensão e 1 em repreensão registada. Estes 

dados são indicadores do cumprimento das regras e disciplina, que na ótica dos encarregados 

de educação, dos alunos, dos docentes e dos não docentes, existe na escola, tal como se pode 

comprovar pela análise supracitada das Figuras 39 (comportamento dos alunos), 50 (ordem na 

escola) e 51 (controlo da escola exercido pela Direção). 

 

3.3.2.3. Solidariedade e Cidadania 

A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela 

à reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. Enquanto 

processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas 

responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em 

diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. Sendo 

estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma abordagem 

transversal, tanto nas áreas disciplinares e disciplinas como em atividades e projetos, desde a 

educação pré-escolar ao ensino secundário, de acordo com os princípios definidos no Decreto-

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 de 

10 de julho. Subjacente a esta conceção educativa, está uma visão integradora das diversas áreas 

do saber que atravessa toda a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica 

curricular, também uma vivência de Escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que 

esta se insere. (Direção Geral da Educação, Educação para a Cidadania). 

A ESP tem cumprido com estas orientações com ações de apoio à inclusão, através da 

implementação de assessorias, as quais visam permitir uma diferenciação pedagógica dentro do 

espaço da sala de aula, potenciando o ambiente de turma inclusivo. Esta medida tem igualmente 

dado resposta a alunos que necessitam de medidas seletivas, e/ou, adicionais, atendendo às 

suas características especiais. 

A inclusão social é considerada pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) um aspeto fulcral no desenvolvimento das democracias, sendo as 
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desigualdades sociais um ponto central na elaboração da agenda internacional e nacional. A 

União Europeia financia programas Erasmus+ que potenciem avanços no combate às 

desigualdades sociais, no sentido potenciador de avanços nas dimensões da investigação, 

inovação e consequente percurso de vida, intervindo a montante na educação que esbata 

fatores cumulativos de inclusão social e cidadania. Neste âmbito a ESP está a desenvolver o 

projeto Erasmus+, “On the Move to Social Inclusion”, despertando consciências para o 

esbatimento de disparidades culturais, étnicas, e situações económicas desfavorecidas em 

consequência de climas de conflitos político-sociais. 

As ações de participação democrática estão enraizadas na vida escolar da ESP, com 

eleições que respeitam as regras nacionais de representação dos cidadãos nas diversas 

estruturas e órgãos responsáveis pelas linhas orientadoras da instituição. Podemos elencar as 

seguintes: representantes da turma (eleição de delegado e subdelegado, 1.º e 2.º representantes 

dos encarregados de educação); eleição da Associação de Estudantes; eleição dos alunos 

representantes no Conselho Geral; eleição das listas de representação do projeto do Parlamento 

dos Jovens; eleição da lista representante do melhor Orçamento Participativo e a eleição da 

Associação de Pais. 

O voluntariado foi desenvolvido no âmbito das disciplinas de Cidadania e 

Desenvolvimento e Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), envolvendo a comunidade em 

recolha de alimentos para animais, visitas à Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos 

Mentais de Penafiel (APADIMP) e ao Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia. 

A Associação de Pais tem vindo a desenvolver um projeto designado “Escola Solidária”, 

onde faz campanhas de recolha de alimentos e roupas para serem distribuídas por famílias 

carenciadas. Possuem ainda uma conta na AMBISOUSA, com o objetivo de promoverem a 

angariação e recolha de tampinhas e plásticos, para posteriormente serem entregues e utilizados 

na compra de equipamentos para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, organizou uma 

campanha de doação de sangue, que teve lugar nas instalações da Escola. 

 

3.3.2.4. Impacto da Escolaridade no Percurso dos Alunos 

O caminho a trilhar pela escola pública deve ser iluminado pelo sucesso escolar dos 

estudantes, pelo que é fulcral acompanharmos o progresso académico dos alunos que concluem 

o ensino secundário. 

A inserção académica dos alunos após a conclusão do 12.º ano de escolaridade que 

pretendem prosseguir estudos é bastante elevada. Dos 251 alunos que apresentaram 

candidatura ao ensino superior na 1.ª fase, 222 foram colocados, dos quais 113 na 1.ª opção 

(Figura 91).  

Nas Figuras 92 e 93, podem observar-se os quinze cursos e os quinze estabelecimentos 

de ensino superior, respetivamente, onde se registou maior número de colocações dos alunos 

desta Escola. Constata-se que as áreas de estudo/formação pretendidas no ensino superior são 

maioritariamente as seguintes: saúde e proteção social; engenharia, indústrias transformadoras 

e construção; ciências, matemática e informática; e, também, ciências sociais, comércio e direito. 

Quanto aos estabelecimentos de ensino superior, a preferência recai na Universidade do Porto, 

nas suas diversas faculdades, e no Instituto Politécnico do Porto. Ressalta a qualificação da 
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melhor aluna a nível nacional, com uma média de 19,95 valores, referência de boas práticas para 

os alunos futuros. 

 

Figura 91: Alunos Colocados no Ensino Superior 

 
 

Fonte: ENES 2019 – Estatística de candidatos e colocados 

  

 

 

 

Figura 92: Alunos Colocados por Curso de Ensino Superior 

 

Fonte: ENES 2019 – Estatística de candidatos e colocados 
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Figura 93: Alunos Colocados por Estabelecimento de Ensino Superior 

 

Fonte: ENES 2019 – Estatística de candidatos e colocados 

 

No que concerne a inserção académica dos alunos, há ainda a registar dois alunos que 

concluíram o ensino regular usufruindo de medidas seletivas, e ingressaram no ensino superior 

ao abrigo do Despacho n.º 8584/2017, que estabelece medidas diferenciadas de acesso para 

alunos com atestado médico de incapacidade multiuso, o qual demonstra, comprovadamente, 

possuir um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, Decreto-Lei n.º 291/2019, de 12 de 

outubro. A responsável pela Educação Especial faz o acompanhamento ao longo do percurso 

escolar no ensino secundário e garante a ponte entre as duas instituições de ensino, no sentido 

de assegurar a inclusão durante o primeiro ano de frequência. 

Em painel com a coordenadora da Equipa EMAEI, a Equipa de Avaliação Interna obteve 

conhecimento do encaminhamento dos alunos que desenvolveram um Plano Individual de 

Transição (PIT). Este plano preconiza um trabalho realizado pelos alunos em empresas de áreas 

dos seus interesses, através de protocolos, supervisionado pela Escola, o qual permitiu que os 

alunos concluíssem o seu percurso escolar. Após a conclusão, a EMAEI garantiu a inscrição no 

Centro de Emprego, para posterior encaminhamento em Cursos de Dupla Certificação. Em 

outubro de 2018, três alunos iniciaram um curso no Centro de Formação e Reabilitação 

Profissional em Amarante, aos quais se juntaram outros três em julho de 2019. Há um caso de 

insucesso a referir devido ao facto de o encarregado de educação não ter dado seguimento ao 

processo desenvolvido. 

 

 

3.3.3. Plano de Ação Estratégica  

A conceção e implementação em cada escola dos Planos de Ação Estratégica (PAE), no 

âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (Despacho Normativo n.º 10-
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B/2018), mobilizaram as escolas na procura de respostas ao nível das estratégias de ensino e 

aprendizagem, agindo, ao primeiro sinal de dificuldades por parte dos alunos. A gestão de 

recursos feita pelas escolas tem permitido a melhoria dos resultados de aprendizagem dos 

alunos. A autonomia e flexibilidade curricular vêm permitir que os professores, e cada escola, 

tomem medidas de definição e gestão curricular contextualizadas, localmente relevantes e que 

tirem o melhor partido dos recursos disponíveis. A gestão do crédito horário de forma global e 

a faculdade dada de afetação a medidas de diferentes tipos é um instrumento de autonomia, 

que deve ser colocado ao serviço das melhores opções de gestão curricular. 

As medidas do PAE são alvo de análise neste relatório, tendo sido medida a sua eficácia 

com base em informação recolhida nos inquéritos ao pessoal docente, assim como noutros 

instrumentos de recolha de dados pelas estruturas/lideranças intermédias.  

 

3.3.3.1. Medida 1 – Preparação para Exame Nacional 

No ano letivo 2018/2019, todas as turmas do 9.º ano de escolaridade beneficiaram de 45’ 

semanais dedicados à preparação para a prova de final de ciclo, nas disciplinas de Português e 

Matemática. No 11.º ano de escolaridade, as turmas usufruíram de 90’ semanais nas disciplinas 

sujeitas a exame nacional. Igualmente, no 12.º ano beneficiaram de 45’ semanais na disciplina 

de Português e 90’ em Matemática A e História A, consoante o curso. A tomada de decisões 

relativamente à planificação destas aulas consta das atas de coordenação de ano, bem como 

dos Planos de Turma. São elaborados sumários, os quais se diferenciam dos restantes, e se 

encontram no INOVAR, onde é registada a concretização das planificações. 

Fonte: INOVAR 

 

Figura 94: Grau de Eficiência da Medida 1 
Pessoal Docente 

 

 

 

 

 

 

 

79,2% dos docentes demonstram um elevado grau de satisfação no que diz respeito à 

eficiência da medida 1, relativa à preparação para exame nacional, comprovada pelos resultados 

atingidos a todas as disciplinas nos exames nacionais (Figura 85). 

 

3.3.3.2. Medida 2 – Coadjuvação / Assessoria 

O PAE prevê o recurso a 40 horas do crédito horário, de modo a garantir a presença de 

um docente na sala de aula, para as situações identificadas com dificuldades em cumprir as 

atividades planificadas. Contudo, no ano letivo de 2018/2019 foram apenas utilizadas 34,5 horas, 
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sendo as restantes 22,5 horas provenientes do tempo de estabelecimento (TE), como mostra a 

Figura 18 que consta no ponto 2.10. deste relatório.  

No início do ano letivo o professor titular reuniu com o professor assessor e elaboraram 

um plano de assessoria, onde justificam a medida, planificam as aulas e definem estratégias e 

metodologias de concretização. Ao longo do ano letivo, sempre que se justificou, executaram 

ajustes ao plano inicial, sempre com o objetivo final da melhoria dos resultados académicos. 

O grau de eficácia desta medida está registado nas atas dos Conselhos de Turma, bem 

como nas reflexões feitas em reuniões dos respetivos grupos disciplinares e departamentos 

curriculares. Tanto os professores titulares das turmas como os professores assessores, 

consideraram esta medida como uma das mais eficazes estratégias de sala de aula, por razões 

diversas, nomeadamente: reduz as situações de indisciplina, afiança um maior índice de 

produtividade em sala de aula, proporciona um apoio mais individualizado a grupos de alunos 

com desempenho semelhante e faculta um trabalho colaborativo que se tem revelado muito 

vantajoso no sucesso dos alunos. 

 

Figura 95: Grau de Eficiência da Medida 2 
Pessoal Docente 

 

Apesar de 87,5% dos docentes considerarem que a medida 2 do PAE, 

coadjuvação/assessoria, tem um elevado grau de eficiência, podemos constatar que há 3,1%, 

que corresponde a 3 inquiridos, que coloca o grau de eficiência desta medida num patamar de 

insatisfação. 

 

 

3.3.3.3. Medida 3 – Monitorização do Processo de Avaliação 

Os objetivos definidos no PAE para esta medida foram alcançados a 100% no ano letivo 

2018/2019, como tem vindo a ser prática nesta Escola nos últimos anos. São diversos os 

indicadores que provam a concretização da Monitorização do Processo de Avaliação. A saber: 

 em alguns grupos disciplinares/ano de escolaridade, em coordenação, é elaborada 

a informação relativa aos instrumentos de avaliação e há uma revisão dos mesmos; 

 o cumprimento do calendário dos testes aferidos e de provas comuns, de onde 

resultou um relatório de análise dos resultados obtidos e delineação de estratégias; 

 grelhas com os resultados nas provas finais e/ou exames nacionais entregues aos 

diretores de turma no início do ano letivo, bem como o Plano de Turma do ano 

anterior (sempre que possível); 
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 grelhas de monitorização do diretor de turma, onde constam os resultados na 

avaliação externa, resultados nas avaliações periódicas (nos diversos instrumentos 

de avaliação) e resultados de final de período; 

 análise e aferição das propostas de avaliação de cada docente em reuniões de 

coordenação de ano; 

 análise, pelos coordenadores de departamento, das pautas e das atas das reuniões 

de avaliação, em cada período letivo, entregues pelos diretores de turma; 

 como corolário da monitorização dos resultados, a ocorrência de repetição de 

reuniões de avaliação dos conselhos de turma, convocadas pelo Diretor; 

 as estatísticas dos resultados elaboradas, por período, pela Diretora Adjunta; 

 análise realizada em Conselho Pedagógico e nos vários Departamentos 

Curriculares dos resultados internos e externos; 

 análise feita nos diversos Departamentos Curriculares dos resultados externos por 

prova e por disciplina, fornecidos pelo IAVE. 

 

Figura 96: Grau de Eficiência da Medida 3 
Pessoal Docente 

 

 

Quanto à medida 3 do PAE, referente à monitorização do processo de avaliação, 88,6% 

dos inquiridos consideram que esta apresenta um elevado grau de eficiência.  

 

 

3.3.3.4. Medida 4 – Formação em Contexto 

O objetivo último a atingir com a medida 4 – Formação em Contexto é reduzir a(s) 

fragilidade(s) do professor em alguns domínios, tal como consta no PAE. Uma das atividades a 

desenvolver no âmbito desta medida é a Supervisão. 

Durante o ano letivo 2018/2019 foram nomeados 25 supervisores (8 no Departamento de 

Línguas, 4 no Departamento de Ciências Sociais e Humanas, 11 no Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais e 2 no Departamento de Expressões), sendo que todos os docentes 

foram supervisionados. Acresce dizer que, em algumas situações, a supervisão foi realizada pelo 

Diretor da Escola. Para os momentos de observação direta das aulas, foi efetuado um registo 

formal pelo professor supervisor. Posteriormente, numa reunião entre os dois intervenientes no 

processo, foram apresentados, ao professor supervisionado, os pontos fortes e/ou aspetos a 

corrigir e adotadas algumas medidas de superação. 



Relatório de Autoavaliação 2018/2019 

 

65 
 

A implementação da Formação em Contexto contou com atividades diversificadas, 

nomeadamente:  

 

o reuniões do Diretor com os supervisores para coordenar a supervisão;  

o monitorização do processo de avaliação (medida 3) e consequente análise dos instrumentos 

de avaliação usados, o que conduz a uma reflexão acerca da construção dos mesmos, com 

reflexos na formação em contexto (medida 4); 

o apoio das Coordenadoras dos Diretores de Turma a todos os diretores de turma em muitas 

situações (elaboração do Plano de Turma, orientações para a preparação das reuniões dos 

Conselhos de Turma e das reuniões com os encarregados de educação, uso da plataforma 

INOVAR, …); 

o apoio da Coordenadora da EMAEI aos diretores de turma e aos docentes que trabalham 

com alunos que usufruem de medidas universais, seletivas ou adicionais (propostas de 

apoio, tutoria, assessoria, ….); 

o reuniões semanais do Diretor com os respetivos Coordenadores de Departamento; 

o reuniões frequentes do Coordenador do Ensino Profissional com os respetivos Diretores de 

Curso; 

o apoio da representante na Secção de Formação e Monitorização (SFM) da ESP no centro de 

formação CFAEPPP, aos formadores internos, ou que o pretendem ser, em diversas 

situações ao longo do ano (pedido do registo de formador, preenchimento do documento 

relativo à proposta de formação, Ações de Curta Duração, …); 

o apoio da equipa PTE. 

 

Figura 97: Grau de Eficiência da Medida 4 
Pessoal Docente 

 

Ao analisarmos a figura 97 verificamos que 94,5% dos docentes inquiridos consideram 

que do PAE, relativa à formação em contexto, é uma medida que apresenta um elevado grau de 

eficiência. 

 

 

3.3.4. Reconhecimento da Comunidade 

A Escola deve reconhecer e valorizar os sucessos dos alunos ao longo do seu percurso 

escolar, encaminhando-os e incentivando-os sempre a saber, a ser e a fazer sempre mais e 

melhor na procura da excelência. 
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3.3.4.1. Grau de Satisfação da Comunidade Educativa 

Figura 98: Indique o que Mais Aprecia nesta Escola? 
Alunos 

 
Encarregados de 

Educação 

 
 

Pessoal Docente 

 
 

 

Pessoal Não 

Docente 

 

 
 

Relativamente à questão sobre o que mais aprecia na Escola, os intervenientes da 

comunidade educativa foram unânimes em considerar que as condições físicas da Escola são 

uma mais-valia. É de destacar que os encarregados de educação e os alunos consideram um 

ponto forte a qualidade do ensino que se reflete na preparação para o futuro, respetivamente. 

Não menos importante, é a confiança e valorização do trabalho, assim como, o comportamento 

dos alunos, fatores apontados pelos docentes e não docentes.  

No que diz respeito à adequabilidade dos recursos materiais e infraestruturas no ano letivo 

transato, os alunos já tinham feito referência, como se pode constatar pelos dados do Relatório 

OTES de 2017/2018, que o seu grau de concordância incidia com uma percentagem superior a 
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60% em todos os itens contemplados, destacando-se os seguintes: instalações físicas das salas 

de aula, infraestruturas para pessoas com deficiências e biblioteca ou centro de recursos (figura 

98). 

Figura 99: Estudantes, por Grau de Concordância sobre a Adequabilidade dos Espaços e 

Equipamentos 

 

 

3.3.4.2. Valorização dos Sucessos dos Alunos 

A ESP promove anualmente uma cerimónia formal – Dia do Diploma – de entrega dos 

diplomas e Livro de Curso aos alunos que terminam o 12.º ano de escolaridade. Serve a mesma 

para reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pelos alunos ao longo do seu percurso 

escolar. Para além disto, e como forma de incentivo aos padrões de excelência, são selecionados 

os cinco melhores alunos (4 do ensino regular e 1 do ensino profissional) com base na média 

final do 11.º ano, aos quais é oferecida uma viagem conjunta a uma cidade europeia estrangeira 

na companhia de dois docentes. Também é atribuído um prémio de mérito (monetário) aos dois 

melhores alunos (1 do ensino regular e 1 do ensino profissional) com a melhor média final de 

12º ano. Este prémio é entregue na cerimónia do Dia do Diploma. 

A Escola dinamiza e organiza eventos (dentro ou fora das suas instalações) que permitem 

dar visibilidade e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos em atividades/projetos de 

âmbito curricular e/ou extracurricular, em que a comunidade educativa se envolve. Podem 

elencar-se alguns dos eventos, tais como: o Sarau Gímnico, as Peças de Teatro, as atuações da 

Banda de Música e do Coro da Associação de Pais, Laboratórios abertos nos Dias das Ciências e 

Tecnologias, entre outros. 

 

3.3.4.3. Contributo da Escola para o Desenvolvimento da Comunidade 

Envolvente 

 
A ESP tem marcado a comunidade envolvente pelo seu dinamismo, disponibilidade e 

vontade de contribuir para sucessos e causas sociais. Verifica-se um forte envolvimento dos 

alunos, encarregados de educação e demais famílias, nas atividades promovidas. Podemos 

destacar a participação da Escola em iniciativas locais, designadamente “Escritaria”, Mostra 

Juvenil de Teatro, Noite Branca e encontros de grupos do desporto escolar. 

Este caminho vem sendo percorrido ao longo dos anos e é reconhecido por parte da 

sociedade local. Como indicador mestre deste percurso, constatamos a elevada procura de 

alunos que pretendem frequentar a Escola, assim como a confiança e a credibilidade 
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depositadas na liderança. Outro indicador, é o desenvolvimento de atividades da comunidade 

nos espaços escolares, para as quais são disponibilizados os espaços e equipamentos existentes, 

concretamente para o Encontro dos Antigos Alunos, Curso de Teatro (iniciativa da Câmara 

Municipal), cursos de formação e eventos culturais e desportivos. Reveladora desta simbiose é 

também a procura que as empresas locais efetuam de alunos que receberam formação nos 

cursos profissionais, fruto das parcerias durante a Formação em Contexto de Trabalho. Em Painel 

com a Administração, pudemos constatar que a Escola presta auxílio a pares de outras escolas 

locais, em aconselhamento legislativo de normativos legais e outras informações de 

organização. O reconhecimento nacional foi propagado através da representação da Escola no 

VI Encontro Internacional da Casa das Ciências, no dia 10 de julho de 2019, em mesa redonda 

sob o tema “Flexibilidade curricular e aprofundamento da aprendizagem nas Ciências”. 

 

4. Pontos Fortes e Aspetos a Melhorar 

Face aos resultados apresentados, em todos os campos de análise, o grau de satisfação 

dos intervenientes no/do processo educativo inquiridos (docentes, não docentes, alunos e 

encarregados de educação) é bastante positivo. 

No total de questões colocadas, aos diferentes grupos, praticamente todas as respostas 

se enquadram nos graus de satisfação mais elevados (bom, muito bom e excelente), uma vez 

que, o somatório das respostas posicionadas nestes níveis por questão é superior ao somatório 

das posicionadas nos níveis suficiente e insuficiente e, também, porque o somatório das 

respostas posicionadas nos três níveis mais elevados em cada questão é quase sempre igual ou 

superior a 50%. 

Apesar do grau de satisfação por parte de uma amostra representativa do universo de 

intervenientes na escola, pretende-se que o número de insatisfeitos seja, ainda menor. Assim, 

apontaremos os pontos fortes e os aspetos que merecem uma reflexão no sentido de se 

melhorarem. 

Esta análise reflete não só a opinião dos inquiridos na altura em que os questionários 

foram disponibilizados, mas também dados de fontes externas à Escola para cimentar o grau de 

credibilidade. 

Pontos Fortes  

o Elevada satisfação por parte dos encarregados de educação relativamente à preparação 

para o futuro dos seus educandos. 

o Elevada satisfação por parte do pessoal docente e não docente relativamente ao nível 

de reconhecimento do seu trabalho, por parte da Direção. 

o Elevada satisfação por parte do pessoal docente e não docente relativamente à forma 

como é ouvido nas decisões tomadas nas respetivas estruturas intermédias. 

o Elevada satisfação por parte do pessoal docente relativamente à pertinência dos projetos 

do PAA da escola. 

o Elevada satisfação por parte do pessoal docente, não docente e encarregados de 

educação relativamente ao grau de aceitação de inovação por parte da Direção. 
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o Elevado número de parcerias com várias instituições que contribuem para a 

sustentabilidade da qualidade das aprendizagens, motivando os alunos e proporcionando-

lhes uma visão mais abrangente do mundo global.  

o Elevada satisfação com os horários atribuídos (docentes / não docentes e discentes). 

o Elevado grau de eficácia da gestão de assuntos correntes por parte da Direção. 

o Elevada eficácia na resolução de conflitos. 

o Desempenho do Diretor de Turma muito bom (alunos e encarregados de educação) 

o Elevada satisfação quanto à participação em atividades da Escola. 

o Eficácia no controlo exercido por parte da Direção. 

o Elevado cumprimento das normas existentes na Escola. 

o Bom comportamento dos alunos (classificação unânime por parte dos docentes/ não 

docentes e alunos). 

o Predominam boas relações entre todos os elementos da comunidade escolar. 

o Confiança na segurança existente na escola. 

o Elevado grau de satisfação dos alunos relativamente ao funcionamento da Escola. 

o Relativamente ao funcionamento dos serviços administrativos, a “eficiência na resolução 

de situações” é o parâmetro mais apreciado pelos docentes.  

o Elevado grau de satisfação por parte dos docentes, não docentes e encarregados de 

educação relativamente à comunicação feita pela Direção. 

o Elevada satisfação relativamente à partilha documental em sede de Departamento. 

Aspetos a Melhorar  

o Os objetivos do PTE foram cumpridos, no entanto, verifica-se ser necessário um maior apoio 

no âmbito das novas tecnologias, quer de formação em contexto quer formação específica, 

após diagnóstico das necessidades existentes no início de cada ano letivo. 

o O Desporto Escolar deve aproximar o funcionamento do número de Grupos/Equipas ao 

estabelecido no Projeto Educativo. 

o Os núcleos de estágio apontam a sugestão de no início do ano letivo ocorrer uma reunião 

com todos os núcleos da Escola, com vista à apresentação e partilha de expectativas. 

o Dada a percentagem de 6,3% e 5,6% de docentes e não docentes, respetivamente, 

insatisfeitos com o reconhecimento do seu trabalho, por parte da Direção, sugerem-se 

estratégias que levem à diminuição dessas percentagens. 

o Face à percentagem de 7,8% de alunos insatisfeitos, que sentem não terem a possibilidade 

de apresentar sugestões/reclamações, a equipa sugere um reforço na comunicação entre o 

DT e a sua respetiva direção de turma, antes e após as Assembleias de Delegados com o 

Diretor da Escola. 

o Relativamente à Associação de Estudantes, esta deve promover junto dos alunos um papel 

mais ativo na vida escolar. 

o Quanto à forma de comunicação das decisões tomadas em Conselho Geral, 9,4% dos 

docentes sentem-se insatisfeitos, sugerindo-se divulgação do resumo da ata deste órgão. 

o No que concerne à articulação interdepartamental, 11,5% dos docentes sentem-se 

insatisfeitos, pelo que sugerimos uma melhor coordenação entre as estruturas intermédias. 
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o Referente aos 7,3% de docentes insatisfeitos com o Plano de Formação Interna, sugere-se 

que apresentem propostas viáveis nas instâncias adequadas. 

o De modo a valorizar a formação integral do indivíduo, de acordo com o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, sugere-se que se crie uma forma de reconhecimento dos 

alunos, não só pelos resultados académicos, mas também por mérito desportivo e cívico, 

em ambos os ciclos de ensino. 

  



Relatório de Autoavaliação 2018/2019 

 

71 
 

5. Lista de Siglas 

AI- Avaliação Interna 

ACC- Atividades de Complemento Curricular 

AE- Associação de Estudantes 

APADIMP -Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel 

APEE- Associação de Pais e Encarregados de Educação 

BE- Biblioteca Escolar 

CFAEPPP-Centro de Formação de Associação de Escolas de Paços de Ferreira, Paredes e 

Penafiel 

CL- Componente Letiva 

CLDE- Coordenação Local Desporto Escolar 

DE- Desporto Escolar 

EMAEI- Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

EMRC– Educação Moral e Religiosa Católica 

ENES- Exames Nacionais do Ensino Secundário 

ESP- Escola Secundária de Penafiel 

FADEUP- Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

FCT- Formação em Contexto de Trabalho 

FLUP- Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

GIA- Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

IAVE- Instituto de Avaliação Educativa 

IGEC- Inspeção Geral da Educação e Ciência 

INEM- Instituto Nacional de Emergência Médica 

IPDJ- Instituto Português do Desporto e da Juventude  

ISMAI- Instituto Universitário da Maia 

OCDE- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OTES- Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário 

PAA- Plano Anual de Atividades 
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PAE- Plano de Ação Estratégica 

PAP- Prova de Aptidão Profissional 

PASSE- Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar 

PEI- Planos Educativos Individuais  

PESES- Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual 

PRESS- Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar 

PIT- Plano Individual de Transição 

PTE- Plano Tecnológico de Educação 

RCP- Rádio Clube de Penafiel 

REPA- Relatório de Escolas das Provas de Aferição 

RI- Regulamento Interno 

RTP- Relatório Técnico Pedagógicos 

SFM- Secção de Formação e Monitorização 

SPO- Serviço de Psicologia e Orientação 

TE- Trabalho de Estabelecimento 

UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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6. Anexos 
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Imagem 2 

 
Fonte: Relatório Anual do PAA 
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Imagem 3

 
Fonte: Relatório Anual do PAA 

 

Imagem 4 

 

Fonte: Relatório Anual do PAA 
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Imagem 5 

 

 

 
Fonte: REPA (IAVE) 
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