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A avaliação interna da escola deve ser assumida como um instrumento de reflexão,
debate e análise crítica, que identifica não só os pontos fortes, como as fragilidades da
instituição, essencial para que todos os atores que interagem no espaço escolar rumem,
num esforço coletivo, na direção da melhoria contínua da organização, do seu
funcionamento e dos seus resultados.
Pode-se afirmar que conhecer a escola é também conhecer a sociedade e que uma das
suas funções essenciais é formar cidadãos conscientes, ativos e informados sobre a
realidade que os rodeia, ao mesmo tempo que os deve preparar para enfrentarem os
múltiplos desafios do século XXI.
O Agrupamento de Escolas de Gondifelos reconhece esta necessidade e define como sua
missão a “Formação Integral do Aluno”, no desenvolvimento humano de cada um, nas
dimensões do Ser, Saber e Fazer, visando a sua preparação para lidar com a mudança
num mundo em rápida transformação e dotando-o de competências que lhe permitam
tomar decisões de forma livre e responsável. Dinamiza diferentes projetos e atividades,
não apenas centrados na transmissão de conhecimentos das diferentes disciplinas, mas
que fomentam valores de cidadania, como o da inclusão, solidariedade e partilha e
criam laços de vinculação educativa. O Agrupamento acredita nas potencialidades dos
alunos e não se focaliza apenas nas suas dificuldades, motiva-os e envolve-os nas várias
iniciativas e atividades promovidas.
A avaliação interna, ao pensar a escola, como uma comunidade de aprendentes, aposta
no diálogo e colaboração com todos os seus membros e estruturas educativas,
valorizando o seu papel neste processo. A escola, ao comprometer-se com a melhoria
contínua da sua ação, deve valorizar os seus mecanismos de autoavaliação para que
todos os alunos abracem caminhos de realização pessoal e de sucesso.
Conceição Pereira
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PREÂMBULO
O processo de avaliação interna do Agrupamento de Escolas de Gondifelos assume-se com
carácter sistemático e contínuo e encontra-se sob a alçada da Equipa de Avaliação Interna,
constituída em sede de Conselho Geral. Na sua origem, procurou-se a melhor representatividade da
comunidade educativa e envolvente, pelo que dela fazem parte representantes do pessoal docente,
não docente, das associações de pais e um parceiro educativo. Este processo é desenvolvido em
articulação com a Direção e a Autarquia de Vila Nova de Famalicão e visa recolher e analisar
criticamente todo um conjunto de documentos e informações sobre a vida e dinâmica da organização
da Escola, sempre com o objetivo essencial de contribuir para a reflexão, debate e adoção de ações e
estratégias, na busca da melhoria contínua da organização.
A Equipa tem definido, em cada ano letivo, uma área central para ser alvo de um processo de
monitorização, criando instrumentos específicos. No ano letivo de 2016/2017, privilegiou a
“Avaliação das Aprendizagens”, dada a sua relevância para o Agrupamento e prática educativa. O
trabalho desenvolvido e as conclusões retiradas foram apresentados e discutidos no “VII Fórum de
Reflexão e Partilha AEG”. A Dra. Adelaide Dias, técnica superior da Divisão de Educação da CMVNF,
no seguimento do trabalho de articulação que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito dos Planos de
Melhoria e Eficácia, tem apoiado e colaborado com a Equipa, nomeadamente na aplicação de um
inquérito junto dos alunos, que incidiu sobre questões como o envolvimento escolar e a perceção das
estratégias de melhoria implementadas no Agrupamento.
Na parte final deste relatório, são apresentados os pontos fortes e identificativos da qualidade
do serviço educativo prestado, assim como áreas de melhoria, nas várias dimensões da Escola.
Importa, ainda, salientar que a análise dos dados teve como objetivos de referência os que estão
explanados nos documentos orientadores do Agrupamento, Projeto Educativo e Contrato de
Autonomia. O paradigma instituído é o da “formação integral do aluno”, nas vertentes do SER
(desenvolvimento de uma personalidade equilibrada, que lhe permita a participação serena e ativa
na sociedade), do SABER (aquisição de conhecimentos gerais e sociais que lhe permitam a
compreensão e a análise crítica do que o rodeia) e do FAZER (desenvolvimento de competências que
lhe permitam enfrentar com segurança o prosseguimento da sua formação ao longo da vida e a
interação com o mundo que o rodeia).
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I - CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO / CONTRATO DE AUTONOMIA

1. Apreciação global
O Projeto Educativo e o Contrato de Autonomia constituem os documentos norteadores e
basilares do serviço educativo prestado no Agrupamento de Escolas de Gondifelos. Deste modo,
torna-se relevante aferir o grau de concretização das metas e objetivos aqui delineados, através da
participação e envolvimento da comunidade educativa. A definição de um Plano Anual de Atividades
abrangente e diversificado torna-se fundamental, na medida em que conduz à concretização da visão
e missão subjacentes à ação educativa desenvolvida neste Agrupamento de Escolas. Da análise do
relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2016/2017, extraem-se as seguintes
principais conclusões:
 O Agrupamento continua a implementar um leque de atividades rico, diversificado e abrangente, que
conferem um forte dinamismo à vivência escolar. São dirigidas essencialmente aos alunos, mas também
envolvem o pessoal docente e não docente, os pais/encarregados de educação e ainda a comunidade
envolvente.
 Constata-se a participação de todos os níveis de ensino na promoção das atividades, através dos
Departamentos, da Direção, da Biblioteca Escolar, dos Clubes, dos Serviços Técnicos e das Associações de
Pais e Encarregados de Educação e da Associação de Estudantes/Clube do Aluno.
 Evidenciam-se práticas de articulação na promoção das atividades, quer horizontal (entre os docentes de
um mesmo ano e entre os vários Departamentos), quer verticalmente (entre vários anos do mesmo ciclo e
de ciclos diferentes), quer ainda com outros parceiros.
 Verifica-se que os objetivos do Projeto Educativo e Contrato de Autonomia subjazem à definição e
concretização de um alargado conjunto de atividades.

As tabelas e gráficos a seguir apresentados foram retirados do Relatório Final de Execução do
Plano Anual de Atividades 2016/2017 e demonstram as conclusões anteriores.
Nº de Atividades por
Tipo de Atividade
Atividades de
promoção da leitura e
da escrita
Atividades de receção
Atividades desportivas
Animação plástica da
escola/exposições
Comemorações de
datas/Festas
Olimpíadas/Jornadas/
Campeonato/
Concurso/Eleições
Sessões de
sensibilização
/Formação
Visitas de estudo

Nº de
atividades

Nº de Atividades por Tipo de Atividade

23
Visitas de estudo

3
10
11
34

Sessões de sensibilização/formação
Olimpíadas/Jornadas/Campeonato/Co…
Comemoração de datas/Festas
Animação plástica da escola/exposições
Atividades desportivas

16

Atividades de receção
Atividades de leitura e da escrita

67
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Nº de Atividades por
Promotor Direto

Nº de
atividades

Direção
Pré-Escolar
1º Ciclo
Departamento
Ciências Exatas e
Experimentais
Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas
Departamento de
Expressões
Departamento de
Línguas
Biblioteca
Serviços Técnicos
Clubes
Articuladas

12
12
9

Associação de Pais

8

Nº Atividades por Promotor Direto
Associação de Pais
Articuladas
Clubes

8

Serviço Técnicos
Biblioteca

6

Dep. Línguas
Dep. Expressões

16

Dep. Ciências Sociais e Humanas

7

Dep. Ciências Exatas e Experimentais

13
10
28
87

1º Ciclo
Pré-Escolar
Direção

0

Nº atividades por
Destinatário

Nº de
atividades
20

Pré-Escolar e 1º ciclo

14

1º ciclo

21

2º ciclo

15

2º ciclo

3º ciclo

44

3º ciclo

2º e 3º ciclo

25

Pais

5

1º 2º e 3º ciclos

1º 2º e 3º ciclos

36

PD

PD

8
4

Comunidade

37

Aprofundar a relação Escola / família /
Comunidade
Promover as condições de trabalho
Aprofundar a autoavaliação

80

100

Pré-Escolar e 1º ciclo
1º ciclo

2º e 3º ciclo
Pais

PD e PND
Comunidade

Objetivos do Projeto Educativo

Desenvolver o trabalho colaborativo

60

Pré escolar

0

Melhorar o processo de ensinoaprendizagem e a qualidade do sucesso

40

Nº de atividades por Destinatário

Pré-Escolar

PD e PND
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20
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Atividades que contribuíram para atingir estes objetivos
 Atividades de promoção da
leitura e da escrita








Atividades de receção
Comemoração de datas/festas
Atividades de receção
Atividades desportivas
Animação plástica/exposições
Atividades de receção
Comemoração de datas/Festas

 Olimpíadas / Jornadas /
Concursos
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 Visitas de estudo
 Olimpíadas / Jornadas / Concursos / Sessões
de Sensibilização / Formação
 Sessões de sensibilização
 Visitas de estudo
 Comemoração de datas/Festas
 Sessões de sensibilização/formação
 Atividades de promoção da leitura e da escrita
 Visitas de estudo
 Visitas de estudo
 Atividades desportivas
 Sessões de Sensibilização / Formação
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Do trabalho de análise e reflexão realizado pelos vários Departamentos do Agrupamento, no
que respeita ao envolvimento da comunidade educativa para a concretização do Projeto Educativo,
apresentam-se a seguir os seus principais contributos e as sugestões de melhoria.
Objetivos do
Projeto
Educativo
Melhorar o
processo de
ensinoaprendizagem
e a qualidade
do sucesso

Aprofundar o
trabalho
colaborativo

Principais contributos
 Reforço e generalização da aplicação de
programas de desenvolvimento de
competências de leitura e escrita, como os
projetos: Ícaro TV, Ler é Aprender Famílias
Leitoras, Maletas Viajantes e outras
atividades desenvolvidas pela Biblioteca
Escolar, Bibliomóvel e plataforma Mais
Cidadania.
 Sinalização precoce das dificuldades dos
alunos;
 Individualização do processo de ensinoaprendizagem em sala de aula;
 Articulação entre os professores titulares
de turma e os professores de apoio
educativo/educação especial e outros
técnicos;
 Realização de atividades em articulação
com outras estruturas educativas, tais
como o Concurso de Leitura Expressiva, as
Jornadas das Línguas, os Desafios de
Leitura, as Leituras Encenadas e a
participação em Concursos nacionais de
leitura e escrita que contribuíram para a
melhoria
e
consolidação
das
aprendizagens dos alunos;
 Dinamização do projeto “Awesome
English”;
 Construção e partilha de instrumentos de
avaliação.
 Análise
detalhada
do
trabalho
desenvolvido, especialmente no que diz
respeito ao cumprimento dos programas e
à partilha de estratégias de remediação,
quando necessário.
 Realização de atividades que permitem
aos alunos experienciar outras vivências e
diferentes formas de aprendizagem, como
visitas de estudo, idas ao teatro ou
atividades de História ao Vivo.
 Adoção de metodologias de trabalho e
estratégias facilitadoras da aprendizagem.
 Incentivo à escrita de artigos para o jornal
escolar.
 Promoção de um maior envolvimento das
famílias no processo educativo, através da
sua participação em diferentes atividades.
 Trabalho de articulação realizado com as
diferentes estruturas e dentro do próprio
departamento na planificação e realização
das atividades do PAA, elaboração de
matrizes e instrumentos de avaliação,
análise de resultados e partilha de
materiais pedagógicos.
 Partilha de conhecimentos e boas práticas
educativas.
 Trabalho de articulação ao nível dos

O que os outros fizeram e os
Departamentos consideram
importante

Sugestões de melhoria

 O facto de a Direção ter
disponibilizado um professor para
substituições, para que o professor
de apoio não substituísse, foi uma
mais-valia para que o apoio fosse
contínuo e sistemático.
 Jornadas das línguas.
 Desafios de Leitura.
 Concurso de Leitura Expressiva.
 Educar com Cinema.
 Atividades promovidas pela Sala
Mais e pela Biblioteca Escolar.
 Atividade “GondiRoma”.
 Projeto “Os pais vêm à escola –
com Cultura.
 Dias das Ciências.
 Horta Pedagógica.
 School of Active Citizens.
 Comunhão Pascal.
 VII Fórum de Reflexão e Partilha.
 Clubes: Eco Escolas, Teatro, Dança,
Música, Desporto Escolar e Rádio.
 Jornal Asas do Saber.
 Concursos de escrita criativa.
 Torneios.
 Estilo de vida e alimentação
saudáveis.

 Alargar
o
projeto
“Awesome English” a
outros
anos
de
escolaridade, para que os
alunos de excelência
nesta
área
não
desmotivem e possam
desenvolver as suas
competências
em
trabalho de projeto.
 Coadjuvações na sala
de aula.
 Reforço de recursos
materiais na “Sala Mais”.
 Reforço da articulação
entre
as
várias
disciplinas.
 Incluir na componente
sócio
afetiva
uma
percentagem a atribuir
às atividades que os
alunos
desenvolvem
fora do contexto da
disciplina, mas que a
ele
diga
respeito,
(desporto escolar, clube
de xadrez, clube de
teatro…)
 Implementar
jogos
matemáticos.
 . Registar a classificação
qualitativa
e
quantitativa nos testes
de avaliação e atribuir a
classificação
quantitativa a cada
resposta.

 Dinamização de atividades que
envolveram vários departamentos.
 GondiRoma.
 Atividades
promovidas
pelos
departamentos, biblioteca, sala
mais, educadora social, direção, SPO
e clubes.

 Atribuição de algum
tempo da componente
não
letiva
para
momentos de trabalho
colaborativo
e
de
articulação.
 Definir atempadamente
as
atividades
e
conteúdos de modo a
permitir a articulação
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Objetivos do
Projeto
Educativo

Aprofundar a
relação
Escola/Família
/Comunidade

Promover as
condições de
trabalho

Principais contributos
Planos de Turma.
 Cooperação entre grupos disciplinares,
departamentos, clubes e outros no
desenvolvimento de projetos e atividades.
 Dinamização de projetos (Famílias
Leitoras, Empreendedorismo), festas
organizadas (Natal, Páscoa, Fim de Ano),
visitas de estudo e Colónia Balnear.
 Envolvimento dos Pais na organização de
atividades.
 Promoção de atividades como Comunhão
Pascal/ almoço partilhado, momentos de
leituras partilhadas, História ao Vivo “GondiRoma” - com a realização de uma
palestra sobre a presença dos Romanos
em Gondifelos, representação teatral e
degustação de alimentos da época.
 Contacto regular com os Pais, via
caderneta escolar ou presencialmente,
informando-os da situação escolar dos
seus filhos.
 Desenvolvimento do projeto “Os Pais vêm
à Escola” – com Cultura”.
 Divulgação do trabalho desenvolvido,
através de publicações no Jornal Escolar
ou página Web do Agrupamento.

 Partilha de instrumentos de avaliação e de
boas práticas, promovendo um trabalho
colaborativo e contribuindo para que
todos se sentissem apoiados na sua
prática letiva.
 Articulação na realização de visitas de
estudo e desenvolvimento de atividades.
 Articulação
interdisciplinar
no
desenvolvimento de conteúdos.
 Procura de melhoria de condições nos
laboratórios e salas.
 Utilização do e-mail oficial como meio de
trocar informações e materiais.

O que os outros fizeram e os
Departamentos consideram
importante

Sugestões de melhoria
entre
diferentes
saberes
e
aprendizagens.

 Atividades
promovidas
pelas
Associações
de
Pais,
em
articulação com os docentes.
 A Associação de Pais de Outiz
procedeu à construção de um
pavilhão na escola.
 Educação Parental.
 Momentos em família.
 Projeto “Os pais vêm à escola”.
 Abertura
da
Biblioteca
à
comunidade (Semana da Leitura).
 Monitores-campo de féria.,
 School of Active Citizens.
 Mês da família.
 VII Fórum de Partilha e Reflexão –
“Voar Mais Alto – Avaliação das
Aprendizagens”.
 Mostra de Teatro.
 Gala de Talentos.
 Gala de Finalistas.

 Manter e reforçar as
atividades abertas à
comunidade.
 Realizar reuniões mais
frequentes com os EE dos
alunos problemáticos e
com os alunos em
situação de provável
retenção,
quer
por
dificuldades
de
aprendizagem quer por
falta
de
motivação,
empenho e trabalho.

 Algum equipamento didático para
as Escolas de Outiz e Cavalões.
 Algum equipamento para o Projeto
Ícaro TV.
 Orçamento Participativo.
 Roteiro Cultural.

 Chegada atempada do
material requisitado.
 Apesar de melhoradas
as
condições
de
visibilidade para o
quadro nas salas de
aula da escola sede,
continuam a existir
salas de visibilidade
reduzida.
 Equipar as salas com
material de desgaste,
nomeadamente
marcadores para os
quadros brancos.
 Equipar todas as salas
de aula com material
informático adequado e
atualizado,
com
especial necessidade de
atualização
e
manutenção.
 Privilegiar as atividades
curriculares
na
elaboração
dos
horários.
 Atribuição de algum
tempo da componente
não
letiva
para
momentos comuns de
trabalho colaborativo e
de articulação.
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Objetivos do
Projeto
Educativo
Aprofundar a
autoavaliação

Principais contributos
 O processo de autoavaliação é uma
constante nas práticas educativas e refletiuse nos diferentes planos de turma.
 Recolha e compilação de dados que
permitiram a análise dos resultados para a
implementação de estratégias e medidas de
melhoria.
 Plano Estratégico de Promoção para o
Sucesso no Primeiro Ciclo.
 Monitorização interna da atividade
Jornadas das Línguas, refletindo sobre os
resultados e fazendo o balanço final das
estratégias implementadas, revendo-se as
questões em análise definidas e os
instrumentos de avaliação previstos e
aplicados, bem como os resultados previstos
e os alcançados.
 Análise sistemática dos resultados
escolares (PAASA) e definição de estratégias
de melhoria.
 Processo de monitorização da avaliação
levado a cabo pela equipa de avaliação
interna.

O que os outros fizeram e os
Departamentos consideram
importante

Sugestões de melhoria

 Criação de instrumentos por parte
da Equipa de Avaliação Interna que
facilitaram a análise e reflexão
sobre a avaliação dos alunos.

Os diferentes Departamentos consideraram que os objetivos do Projeto Educativo são atuais,
pertinentes e contextualizados com a realidade das escolas do Agrupamento, na senda da formação
integral dos alunos. Os professores mostraram conhecer o território educativo de onde são oriundos
os alunos, no que respeita às suas diferentes características sociais, económicas e culturais e, ao
longo do ano, comprometeram-se com os objetivos traçados, nomeadamente com a: melhoria do
processo de ensino e aprendizagem através da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica
e outras que promoveram a qualidade do sucesso escolar dos alunos; da consolidação da relação
Escola/Família/Comunidade, com a implementação de diversas atividades, nas quais os encarregados
de educação também puderam participar de forma ativa; melhoria dos mecanismos de autoavaliação
e regulação do processo de ensino e aprendizagem, através da análise sistemática dos resultados
escolares, da definição de estratégias de recuperação e otimização dos resultados escolares e da
aplicação de critérios de avaliação comuns dentro de cada área disciplinar e entre as várias disciplinas
de cada departamento.
Quanto ao trabalho colaborativo, este foi mais consolidado na articulação de atividades,
definição de estratégias, produção de materiais e instrumentos de avaliação, assim como na reflexão
e análise de resultados.
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2. Apreciação da concretização dos objetivos operacionais do Contrato de Autonomia
O Agrupamento tem promovido esforços e ações no sentido da concretização dos objetivos
operacionais contratualizados e decorrentes dos seguintes objetivos gerais:
1. Melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a qualidade do sucesso.
2. Aprofundar a relação Escola/Família/Comunidade.
3. Aprofundar a autoavaliação.
Constata-se que, no ano letivo de 2016/17, a generalidade dos objetivos operacionais
assumidos foram plenamente atingidos e alguns mesmo superados, com exceção dos
correspondentes à avaliação externa (exames de 9º ano), que, contrariando a tendência dos últimos
anos, de resultados positivos, muitas vezes com elevadíssimas diferenças favoráveis ao AEG, surgem,
pela primeira vez, com as duas disciplinas abaixo da média nacional.
Apresenta-se, de seguida, o ponto da situação referente a cada um dos objetivos operacionais
do Contrato de Autonomia.

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

As práticas de articulação entre o trabalho dos docentes titulares (1º ciclo) e os diretores de
turma (2º e 3º ciclo) com os encarregados de educação têm contribuído para a melhoria do processo
de ensino-aprendizagem e a qualidade do sucesso. Quanto à Sala Mais, (sala multifuncional de apoio
pedagógico acrescido de frequência voluntária ou orientada, promotora de projetos envolvendo os
alunos e espaço de ocupação de tempos livres) funcionou com menos horas disponíveis, quer pela
redução de afetação de apenas um docente (e pelo PNPSE e não pelo POCH) ao contrário dos dois
previstos no Contrato de Autonomia (ponto 3 da cláusula 6ª), quer ainda pela falta da Educadora
Social (que tem assumido a coordenação no acompanhamento dos docentes e apoio aos alunos), em
cerca de metade do ano letivo por gravidez de risco, o que comprometeu a qualidade do serviço de
apoio prestado. No entanto, manteve-se sem prejuízo o trabalho de apoio pedagógico em sede de
sala de aula, desde o realizado com os alunos NEE a todos os outros, do pré-escolar ao 9º ano,
procurando-se diagnosticar e superar as dificuldades o mais precocemente possível, sendo de
destacar a este nível o trabalho dos professores com componente de trabalho na Sala Mais.
A dinamização de um Plano Anual de Atividades vasto e diversificado enriqueceu e
complementou a formação integral dos alunos e contribuiu para os resultados positivos alcançados.
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 Manter a taxa média de abandono escolar nos 0%

TAXA MÉDIA DE ABANDONO ESCOLAR
Valor de partida
(média 2012-2015)

Valor
contratualizado

Valor Atingido
2016-2017

Grau de
Concretização
(%)

0%

Melhoria de 1%

0%

100%

No Agrupamento, mais uma vez, não se verificou qualquer caso de abandono escolar, graças a
um conjunto de ações e estratégias levadas a cabo pelas várias estruturas e serviços, que incluem
todos os docentes (educadores e professores), particularmente os diretores de turma/professores
titulares de turma, em estreita articulação com a Direção, a Educadora Social, o SPO, a Ação Social
Escolar e a Tutoria Social.


Aumentar a taxa média global de sucesso escolar por ciclo de 1%, por comparação com a média 20122015

TAXA MÉDIA DE SUCESSO ESCOLAR
Valor de partida
(média
(média
ciclo
2007-12) 2012-15)

Valor
contratualizado

Valor Atingido
20152016média
2016
2017

Grau de
Concretização
(%)

1º

97,3%

96,97%

Melhoria de 1%

98,18%

98,76%

98,47%

150%

2º

95,4%

92,89%

Melhoria de 1%

97,75%

96,97%

97,36%

447%

3º

91,2%

94,20%

Melhoria de 1%

95,35%

95,81%

95,58%

138%

O Agrupamento continua a evoluir positivamente e cada vez mais próximo dos 100% de
sucesso escolar nos vários níveis de ensino.
No gráfico que se segue são apresentadas as taxas de transição interligadas com as transições
com sucesso perfeito e imperfeito.
100,0
75,0
50,0
25,0

1.º Ano

2.º Ano
% de Transições

3.º Ano

4.º Ano

5.º Ano

% de Transições c/ SUCESSO PERFEITO

6.º Ano

7.º Ano

8.º Ano

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

2016/17

2015/16

2014/15

0,0

9.º Ano

% de Transições c/ SUCESSO IMPERFEITO

No que se refere à taxa de transições com sucesso perfeito verifica-se que é no 1º ciclo que
esta é a mais alta e vai diminuindo gradualmente nos ciclos seguintes.
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Importa também destacar, que as taxas de transição com sucesso perfeito continuam
superiores às taxas com sucesso imperfeito em todos os anos letivos observados e
independentemente do ano de escolaridade.
No que diz respeito ao 1º ciclo, o Agrupamento implementou um Plano Estratégico de
Promoção do Sucesso Escolar, enquadrado no PNPSE (Plano Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar), em articulação com o Departamento do 1º Ciclo. O quadro abaixo resume os problemas
identificados, o seu enquadramento e os objetivos a alcançar. As estratégias são monitorizadas de
acordo com as orientações da Equipa de Missão do PNPSE.
Problema

Enquadramento

Objetivos

Problema
1/5

PLANO DE APOIO EDUCATIVO NO 1º CICLO E
SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES NA LINGUAGEM
ORAL E ESCRITA
- Ocupação do professor de apoio socioeducativo
em atividades de substituição.
- Falta de professor do 1º Ciclo na equipa da
Biblioteca Escolar (BE).
MELHORIA DE RESULTADOS DE MATEMÁTICA e
PREPARAÇÃO PARA A ABORDAGEM CIENTÍFICA
DOS PROBLEMAS
- Dificuldade na motivação para a disciplina de
Matemática.
- Falta de atividades de ciências experimentais no
1º ciclo.
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE
LITERACIA DIGITAL
- Falta de condições das salas de aula,
particularmente para a promoção da utilização das
TIC.

- Melhorar os níveis de literacia da leitura e da
escrita.
- Garantir que o apoio definido seja
implementado.
- Minimizar as dificuldades de aprendizagem.
- Promover uma maior articulação entre o PAA
da BE e o Departamento do 1º Ciclo.
- Melhorar os resultados escolares a Estudo do
Meio e a Matemática.
- Garantir a igualdade de oportunidades de
sucesso.

Problema
2/5

Problema
3/5

Problema
4/5

SUPERAÇÃO DA FALTA DE APOIO EM CASA E
ELEVAÇÃO DAS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À
FORMAÇÃO.
- Baixo nível de formação académica dos
encarregados de educação.

Problema
5/5

APOIO AOS ALUNOS NEE
- Baixo rácio de distribuição de professores de
Educação Especial.

Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Gondifelos

- Desenvolver as competências TIC dos alunos
no Agrupamento.
- Promover a utilização integrada das TIC no
processo de ensino-aprendizagem.
- Possibilitar o envolvimento dos alunos de
todo o Agrupamento no desenvolvimento do
Projeto Ícaro TV.
- Proporcionar apoio pedagógico para estudo
voluntário ou orientado.
- Promover atividades de motivação para a
frequência da escola e enriquecedoras da
formação dos alunos.
- Sensibilizar os pais para a importância do seu
papel no acompanhamento da vida escolar
dos seus filhos.
- Proporcionar aos pais o desenvolvimento de
competências parentais
- Melhorar a qualidade do processo de ensinoaprendizagem dos alunos NEE.
- Proporcionar apoio pedagógico adequado
aos alunos NEE.
- Proporcionar orientação aos docentes para
melhor trabalho com os alunos NEE.
- Garantir a igualdade de oportunidades de
sucesso.
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 Melhorar os valores médios globais da diferença entre os resultados da avaliação externa a nível
nacional e os dos alunos do AEG em 2,3%, por comparação com a média 2007-2012

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

9º ano

Ano/disc.

(média
(média
2009-12) 2012-15)

Port

+3,49

+5,37%

Mat

+10,21

+29,41%

Valor
contratualizado

20152016

Melhoria de 2,3%

Valor
Atingido
2016média
2017

+5,21

-6,69% -0,74%

+5,96

-4,15%

0,91%

Grau de
Concretização
(%)

-265,65%
-1239,35%

No Agrupamento as taxas de sucesso externo baixaram nas provas de Português e
Matemática, mas ao se concentrarem agora no ano de escolaridade em que a evolução foi uma das
mais significativas, desde o início do contrato até ao período anterior (onde se atingiu a média de
diferença para Port de +5,37% e para Mat a dificilmente ultrapassável de +29,41%), torna-se muito
difícil a concretização deste objetivo.
Os gráficos seguintes apresentam as taxas de sucesso externo da 1.ª Fase, obtidas nas
disciplinas sujeitas à avaliação externa.
100,0
75,0
50,0
25,0
0,0
2014/15

2015/16

2016/17

2014/15

PORT

2015/16

2016/17

MAT

Da leitura do gráfico verifica-se que, no caso da disciplina de Português, a taxa de sucesso
baixou com alguma relevância em relação a 2015/16, de 83,7% para 68,9%, encontrando-se abaixo
6,6 pontos percentuais do valor de referência nacional (75,5%), sendo significativo e um aspeto para
analisar. Em relação à disciplina de Matemática, a taxa de sucesso externa baixou comparativamente
com os anos letivos em análise, em particular com o de 2014/2015 onde se verificou a taxa de
sucesso mais alta de 76,7% e em 2016/17, o valor obtido foi de 52,5%, atingindo o valor mais baixo
destes anos letivos em estudo. Apesar de ter sofrido uma quebra em 2015/16, o AEG continuava
acima do valor de referência nacional, porém em 2016/2017, a taxa alcançada de 52,5% ficou abaixo
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4,1 pontos percentuais do valor de referência nacional que foi de 56,6%, devendo ser alvo de cuidada
reflexão.
Centrando a atenção nas médias externas, no gráfico seguinte pode-se observar a distribuição
das médias da 1.ª Fase das disciplinas sujeitas à avaliação externa pelos três anos de escolaridade.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2014/15

2015/16

2016/17

2014/15

PORT

2015/16

2016/17

MAT

Pela análise do gráfico, na disciplina de Português, verifica-se um retrocesso, uma vez que em
2015/16 a qualidade tinha aumentado de 2,8 para 3,1, e em 2016/17 a qualidade baixou para 2,8
(desceu 0,3) sendo significativo, tendo em conta também que, neste ano letivo, ficou abaixo 0,2 do
valor de referência nacional que atingiu a média de 3,0.
Relativamente à disciplina de Matemática, em 2016/17, a média externa obteve 2,8,
aumentou 0,1, comparativamente com o ano letivo 2015/16 que atingiu 2,7, contudo ainda está
longe do 3,3 alcançado no ano letivo de 2014/15. A qualidade, comparativamente com os anos
letivos em análise, baixou pela primeira vez em relação ao valor de referência nacional. Atualmente a
média nacional é de 2,9, estando o AEG abaixo 0,1 devendo ser naturalmente alvo de atenta
ponderação.


Aumentar a percentagem média dos valores de sucesso de excelência (níveis 4 e 5 e equivalentes) em
3%, por comparação com a média 2007-2012

PERCENTAGEM MÉDIA DOS VALORES DE SUCESSO DE EXCELÊNCIA
(NÍVEIS 4 E 5 E EQUIVALENTES)
Valor de partida
Ciclo

(média
(média
2012-15) 2012-15)

Valor
contratualizado

20152016

Valor
Atingido
2016média
2017

Grau de
Concretização
(%)

2ºCiclo

26,28%

55,89%

Melhoria de 3%

57,99% 63,01% 60,50%

153,66%

3ºCiclo

18,83%

51,93%

Melhoria de 3%

53,95% 52,10% 53,03%

36,50%

O Agrupamento aposta não só no sucesso dos seus alunos, como também na qualidade do
sucesso (de valores de excelência) que tem vindo a aumentar, estando já alcançada a meta de 3% de
melhoria no 2º ciclo, que importa manter, sendo ainda de implementar novos esforços no 3º ciclo
para a conseguir alcançar no ciclo em curso.
Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Gondifelos
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Proporcionar pelo menos 1 tipo de oferta formativa alternativa

OFERTA FORMATIVA ALTERNATIVA DO AEG
Anos anteriores
2015-2016 e 2016-17
CEF II e Curso Vocacional
-------------------------------O Agrupamento trabalha em rede com as restantes entidades formativas do Concelho de Vila
Nova de Famalicão, sob coordenação da autarquia, de modo a encontrar e propor uma oferta
alternativa aos alunos para quem o currículo do ensino regular não corresponde às suas expetativas e
motivações. O número de alunos do Agrupamento tem vindo a diminuir e atualmente não existe um
número de alunos suficiente para constituir uma turma de cursos alternativos.

2.2. Aprofundar a relação Escola/Família/Comunidade

O trabalho com a família e a comunidade é uma das prioridades e boa prática do
Agrupamento, trabalho este que foi apresentado pela Direção no concurso selos “Famalicão
Visão’25”, promovido pela Câmara Municipal. Têm sido desenvolvidas muitas iniciativas, que apelam
à participação de toda a comunidade educativa e envolvente, de modo a que a educação seja
reconhecida e valorizada como condição essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Os
projetos desenvolvidos em parceria com entidades locais de diferente natureza (cultural, social ou
económica) permitem o enriquecimento da formação dos alunos. O Agrupamento recebeu esta
distinção na categoria Famalicão Comunitário, onde são reconhecidos os projetos que promovam a
corresponsabilização dos cidadãos e que se distingam enquanto projetos coletivos, de cooperação e
colaboração entre atores públicos e privados e potenciadores dos valores do futuro territorial
ambicionado.

 Aumentar em 5% a taxa de participação dos encarregados de educação nas reuniões por
comparação com 2011-2012

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES
Valor de partida

Valor
contratualizado

20152016

Valor
Atingido
2016média
2017

Grau de
Concretização
(%)

Ciclo

20112012

(média
2012-15)

1ºCiclo

95%

96%

Melhoria de 5%

97%

94%

96%

0%

2ºCiclo

81%

85%

Melhoria de 5%

85%

91%

88%

60%

3ºCiclo

78%

80%

Melhoria de 5%

82%

84%

83%

60%
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Neste indicador, verifica-se uma evolução positiva, sendo de registar também os vários pais,
que não podendo comparecer nas datas das reuniões (não sendo contabilizados) contactam
posteriormente os docentes titulares de turma e os diretores de turma, num horário mais oportuno.

 Triplicar a taxa de encarregados de educação do 2º e 3º ciclo envolvidos na promoção de
atividades abertas à comunidade ou a eles dirigidas de forma particular, por comparação com
2012-2015
Os encarregados de educação têm aumentado a sua participação e envolvimento em várias
atividades, como por exemplo na comemoração de datas, festas e eventos de angariação de fundos,
assim como em ações de melhoria das condições dos estabelecimentos de ensino, destacando-se o
papel determinante das Associações de Pais.

 Promover pelo menos um projeto anual em conjunto com a comunidade envolvente e a ela
dirigido
O Agrupamento tem promovido o projeto “Mês da Família”, coordenado pela Educadora
Social, colocada no âmbito do Contrato de Autonomia. Neste âmbito, dinamiza diferentes atividades,
nomeadamente exposições, workshops, tertúlias, conferências, fóruns de reflexão e espetáculos,
como a representação da peça de teatro “Auto da Barca de Gil Vicente”, que envolveu alunos e pais,
para além de pessoal docente e não docente e que, entre outros palcos, foi apresentada na Casa das
Artes de Famalicão, no âmbito do ciclo de teatro escolar, incluído na quinzena da educação 2017.
Estas iniciativas têm contribuído para o enriquecimento da formação dos diversos atores educativos
e para a melhoria do serviço educativo.
No ano letivo em análise, continuou a concretizar-se a participação do Agrupamento nas
Feiras de Associativismo realizadas nas diferentes zonas geográficas do território educativo, em
articulação com a Junta de União de Freguesias e o tecido associativo e empresarial local.

2.3 Aprofundar a autoavaliação

 Manter a monitorização constante e fina da evolução dos resultados escolares
As diferentes estruturas de gestão de topo e intermédias, desde o Conselho Geral à Direção,
do Conselho Pedagógico aos Departamentos, em articulação com o SPO, a Sala Mais e a Tutoria
Social realizam uma análise cruzada dos resultados escolares, procurando acompanhar a sua
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evolução e prevenir problemas futuros, tendo em vista a promoção de estratégias conducentes ao
sucesso educativo.
Por outro lado, o Agrupamento continua a implementar o programa PAASA (Programa de
Apoio à Avaliação do Sucesso Académico), que ajuda a consolidar este trabalho, na medida em os
docentes formalizam um juízo de valor sobre os resultados alcançados, por referência aos resultados
do mesmo período do ano anterior e apontam estratégias para remediação dos pontos débeis e/ou
de reforço dos pontos fortes.

 Promover a avaliação da satisfação dos serviços do Agrupamento, pelos diferentes utentes
No ano letivo de 2016/2017, a Equipa de Avaliação Interna, em estreita articulação com a Dra
Adelaide Dias, técnica superior da Autarquia, aplicou um questionário da medida do envolvimento
escolar, desta vez aos alunos do 5º, 6º e 8º anos (no ano anterior tinha sido destinado aos alunos do
4º, 5º e 7º anos). Pretendeu-se monitorizar o grau de envolvimento dos alunos e correlacionar com o
seu desempenho académico. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos nas várias dimensões
avaliadas.

MÉDIA
EEC-Controlo e relevância com trabalho escolar
EEC-Aspirações e Objetivos Futuros

3,49

EEC-Motivação Extrínseca

3,59
1,71

EEP-Relação Professor Aluno

3,38

EEP-Suporte Familiar
EEP-Apoio Pares

3,77
3,38

Envolvimento escolar Psicológico

2,91

Envolvimento escolar Cognitivo

3,50

Resultados académicos Português

3,42

Resultados académicos Matemática

3,41

Qualidade Escola

3,5
Tabela 1.

Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Gondifelos

Página 16 de 24

Relatório de Avaliação Interna 2016/2017 – Uma Escola de APRENDENTES

5º ano
EEC-Controlo e relevância com trabalho escolar
EEC-Aspirações e Objetivos Futuros
EEC-Motivação Extrínseca
EEP-Relação Professor Aluno
EEP-Suporte Familiar
EEP-Apoio Pares
Envolvimento escolar Psicológico
Envolvimento escolar Cognitivo
Resultados académicos Português
Resultados académicos Matemática
Qualidade Escola

MÉDIA
3,69
3,76
1,54
3,71
3,92
3,55
3,72
3,00
3,67
3,64
3,86

Tabela 2. Dados dos alunos do 5º ano.

Os resultados recolhidos sugerem que em quase todas as dimensões avaliadas os alunos do 5º
ano do AE de Gondifelos revelam-se muito envolvidos com a escola sendo que como seria de esperar
o envolvimento psicológico é mais elevado do que o cognitivo. Ou seja, os alunos embora valorizem a
escola para o seu futuro, estão mais envolvidos com a escola, porque o apoio que sentem dos
professores, pares e família também os leva a considerar e a valorizar a escola. Em relação à
motivação, estes alunos estão muito envolvidos com a escola. Os alunos do 5º ano também
consideram que o ensino no AE de Gondifelos tem muita qualidade e que o seu grau de satisfação é
elevado.
6º ano
EEC-Controlo e relevância com trabalho escolar

MÉDIA
2016-2017
3,42

MÉDIA
2015-2016
3,517

EEC-Aspirações e Objetivos Futuros

3,60

3,688

EEC-Motivação Extrínseca

1,53

1,78

EEP-Relação Professor Aluno

3,46

3,43

EEP-Suporte Familiar

3,84

3,75

EEP-Apoio Pares

3,35

3,32

Envolvimento escolar Psicológico

3,55

3,50

Envolvimento escolar Cognitivo

2,84

2,99

Resultados académicos Português

3,39

Nd

Resultados académicos Matemática

3,52

Nd

Qualidade Escola

3,71

Nd

Tabela 3. Dados dos alunos do 6º ano.

Os resultados recolhidos sugerem que em quase todas as dimensões avaliadas os alunos do 6º
ano revelam-se envolvidos com a escola sendo que como seria de esperar o envolvimento psicológico
é mais elevado do que o cognitivo. Ou seja, os alunos embora valorizem a escola para o seu futuro,
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são mais envolvidos com a escola porque o apoio que sentem dos professores, pares e família
também os leva a considerar e a valorizar a escola. Em relação à motivação, estes alunos estão muito
envolvidos com a escola, de salientar que ao nível desta medida o seu grau de motivação intrínseca é
maior do que no ano letivo anterior. Os alunos do 6º ano também consideram que o ensino no AE
tem muita qualidade e que o seu grau de satisfação é elevado. Em comparação com os resultados do
ano anterior os resultados demonstram que o grau de envolvimento dos alunos é menor, no geral,
quando comparados com o ano letivo anterior, no entanto a tendência é igual, isto é também o
envolvimento psicológico é mais elevado do que o cognitivo.

8º ano

MÉDIA
2016-2017

7º ano
MÉDIA
2015-2016

EEC-Controlo e relevância com trabalho escolar

3,16

3,53

EEC-Aspirações e Objetivos Futuros

3,39

3,78

EEC-Motivação Extrínseca

2,03

2,00

EEP-Relação Professor Aluno

2,97

3,50

EEP-Suporte Familiar

3,56

3,79

EEP-Apoio Pares

3,22

3,42

Envolvimento escolar Psicológico

2,85

3,57

Envolvimento escolar Cognitivo

3.25

3,10

Resultados académicos Português

3.16

Resultados académicos Matemática

3.09

Qualidade Escola

2.96
Tabela 4. Dados dos alunos do 8º ano.

Os resultados recolhidos sugerem que em quase todas as dimensões avaliadas os alunos do 8º
ano revelam-se envolvidos com a escola, embora em menor grau quando comparados com os alunos
dos outros anos de escolaridade. De salientar, que nos alunos do 8º ano o grau de envolvimento
cognitivo é mais elevado do que o envolvimento psicológico. O que é interessante porque revela o
efeito da escola na mudança de comportamento dos alunos. Ou seja, os alunos valorizam a escola
para o seu futuro e são mais envolvidos com a escola por si e não estão dependentes dos esforços de
pais, professores para valorizarem a escola. Os alunos do 8º ano também consideram que o ensino
no AE tem muita qualidade e que o seu grau de satisfação é elevado, embora mais baixo do que os
alunos mais novos. Em comparação com os resultados do ano anterior os resultados demonstram
que o grau de envolvimento dos alunos é menor, no geral, quando comparados com o ano letivo
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anterior, no entanto a tendência é igual, isto é também o envolvimento psicológico é mais elevado do
que o cognitivo.
 Aprofundar a política de avaliação dos processos educativos em início
A Equipa de Avaliação Interna definiu, para o ano letivo de 2016-17, privilegiar a
monitorização do processo de avaliação das aprendizagens, cujos resultados foram apresentados e
debatidos no “VII Fórum de Reflexão e Partilha AEG”.
A principal questão em análise foi “Os instrumentos de avaliação que utilizados contribuem
para uma efetiva avaliação formativa indutora de melhorias no processo de aprendizagem dos
alunos?”
Esta monitorização desencadeou-se em duas fases: uma em novembro, com a caracterização
dos instrumentos de avaliação utilizados (dos mais valorizados aos menos valorizados), em cada
departamento, por disciplina; e outra fase em maio, com caracterização de novos instrumentos de
avaliação aplicados ou a aplicar e daqueles que sofreram alterações, para além da definição de
estratégias de melhoria dos resultados. Foram criados instrumentos específicos para a apresentação
de todos os elementos deste trabalho de análise e reflexão.
A tabela seguinte apresenta as principais características dos instrumentos de avaliação que
são mais aplicados, nos domínios cognitivo e sócio afetivo.
Principais características dos instrumentos de Principais características dos instrumentos de
avaliação mais aplicados (domínio cognitivo)
avaliação mais aplicados (domínio sócio afetivo)
 Periodicidade: 2 vezes por período.
 Periodicidade: sistemático (diário/todas
 Nº de alunos: todos os alunos da turma.

as aulas) ou semanal.

 Tipo de alunos: sem diferenciação.

 Nº de alunos: todos os alunos da turma.

 Feedback: de 8 a 15 dias.

 Tipo de alunos: sem diferenciação.

 Tipo de correção: Grupo/turma com
“observações” no instrumento de
avaliação.

 Feedback: imediato.
 Tipo de correção: individual e/ou turma.

Após a 1ª fase, a Equipa de Avaliação Interna chegou às seguintes principais conclusões:
•

As Fichas de Avaliação eram o instrumento de avaliação privilegiado e o mais valorizado.

•

Os instrumentos de avaliação que aferem o domínio cognitivo eram pouco diversificados.

•

Os instrumentos de avaliação foram aplicados a todos os alunos, sem diferenciação, não se
verificando a aplicação de instrumentos de avaliação aos alunos com mais dificuldades ou aos
melhores.
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•

Relativamente aos alunos da educação especial, só foram referidos os testes adaptados.

•

Algum desfasamento entre o descrito no perfil do aluno e as ponderações/itens definidos no
domínio sócio afetivo.
A Equipa de Avaliação Interna promoveu então o diálogo e a reflexão com os Coordenadores

de Departamento, que, por sua vez, desencadearam a análise e discussão em sede de Departamento
para ajustamentos das práticas, quando necessário.

No final da 2ª fase, a Equipa de Avaliação Interna verificou que:
•

Os Departamentos apresentaram e caracterizaram novos instrumentos de avaliação e/ou
reformularam instrumentos já aplicados, com vista a uma melhor aferição das aprendizagens.

•

Houve uma maior diversidade quanto aos instrumentos de avaliação aplicados (no domínio
cognitivo e no sócio afetivo).

•

A partilha de estratégias de melhoria de resultados foi mais consolidada.

Na tabela a seguir, são apresentados alguns exemplos de estratégias de melhoria.
Departamento

Estratégias

1º Ciclo

- Reforço do apoio educativo.
- Apoio mais individualizado pelo titular de turma e pelo professor do
apoio.
- Maior envolvimento/responsabilização parental.

Línguas

Ciências
Humanas

Sociais

Expressões

- Estratégia da recompensa.
- Compartimentar os conteúdos lecionados, nas diferentes competências,
em vários momentos de avaliação. Utilização do trabalho de pares.
Role-play.
- Recurso ao programa quizizz para consolidação e avaliação dos
conteúdos gramaticais, com opções de resposta.
- Questões de aula semanais e fichas de trabalho.
- Desafios diferenciados (melhores alunos de HGP) que se destinam a
otimizar as suas aprendizagens, com um grau de dificuldade superior,
e nomeadamente: aplicação e relacionação de conceitos, identificação de
causas e consequências, descrição e explicação de acontecimentos
históricos, completar esquemas e elaboração de biografias.
- Reforço de exercícios de consolidação dos conteúdos lecionados (Hist.alunos com mais dificuldades).
- Motivar alunos e pais para o desenvolvimento e representação da peça
de teatro “Auto da Barca do Inferno”, procurando melhorar as
componentes da oralidade, criatividade e expressividade dos alunos por
forma a maximizar os resultados escolares da disciplina de Português.
- Monitorização da melhoria das aprendizagens com apoio
individualizado em contexto de sala de aula, com exercícios de
consolidação e/ou fichas formativas.
- Promover a realização de um maior número de exercícios de forma a
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Ciências
Exatas
Experimentais

desenvolver a capacidade de raciocínio, cálculo e resolução de
problemas, a partir de situações e experiências ligadas ao quotidiano dos
alunos e/ou outras situações concretas.
e - Promover o desenvolvimento da expressão escrita, a partir da
elaboração de relatórios/trabalhos escritos, de registo de observações e
explicação de situações-problema em contexto de atividades
práticas/laboratoriais.
- Sistematização e consolidação de conteúdos através da realização de
atividades.
- Valorização da participação oral dos alunos.
- Diversificar o trabalho realizado em contexto de sala de aula.
- Utilizar o trabalho cooperativo.
- Monitorizar com frequência os progressos dos alunos.
- Incentivar os alunos à frequência da Sala Mais.
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II – PONTOS FORTES E ASPETOS A MELHORAR
Na sequência do trabalho de reflexão sobre os dados apresentados e muitos outros também
recolhidos e analisados, a Equipa considera ser de identificar os seguintes pontos fortes e áreas de
melhoria:

1. Pontos Fortes
 Sentimento de identidade e forte pertença pelos diferentes elementos da comunidade educativa.
 Existência de estreita articulação e harmonia entre os documentos norteadores do Agrupamento.
 Disponibilidade e criação de condições por parte da Direção na resolução de problemas,
concretização de projetos e estabelecimento de parcerias.
 Projeto Educativo e Contrato de Autonomia com objetivos adequados à realidade atual da escola,
preconizando a formação integral do aluno.
 Dinamização de um Plano Anual de Atividades diversificado, rico e abrangente e que cumpre a
missão do Agrupamento.
 Elevado grau de satisfação dos alunos, que se sentem muito envolvidos com a escola e
reconhecem que o ensino é de grande qualidade.
 Aposta na relação e cooperação entre a escola/família/comunidade.
 Abertura da escola para a participação em projetos nacionais e internacionais.
 Monitorização fina e periódica dos resultados académicos, com comparação de vários dados
evolutivos, permitindo identificar dificuldades na aprendizagem e delinear estratégias de
superação.
 Consolidação da ausência de abandono escolar.
 Atualização regular da Página da Internet do Agrupamento.
 Publicação regular de notícias no Boletim da Educação do Município de Vila Nova de Famalicão.

2. Aspetos a melhorar
 Reforçar em todos os ciclos os projetos de leitura e escrita criativa.
 Reforçar o trabalho colaborativo na reflexão e promoção de estratégias de melhoria do sucesso
educativo.
 Implementar práticas educativas inovadoras, com vista à qualidade do sucesso.
 Consolidar processos de articulação horizontal e vertical.
 Aumentar a qualidade da participação e envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação.
Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas de Gondifelos

Página 22 de 24

Relatório de Avaliação Interna 2016/2017 – Uma Escola de APRENDENTES
 Promover a atualização científica, didática e pedagógica, proporcionando formação ao pessoal
docente.
 Proporcionar mais formação ao pessoal não docente.
 Ampliar a divulgação das boas práticas do Agrupamento.
 Consolidar e ampliar as estratégias de diferenciação pedagógica, com vista ao sucesso de todos os
alunos.
 Implementar ações de melhoria dos recursos físicos e materiais do Agrupamento.
 Diversificar os instrumentos de avaliação, não só no domínio cognitivo, como também no
domínio sócio afetivo.
 Assunção da autoavaliação como processo contínuo de reflexão e análise de práticas e
resultados, com vista à melhoria da instituição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório foi elaborado pela Equipa de Avaliação Interna e procurou analisar o
desempenho do Agrupamento mediante a identificação de boas práticas (pontos fortes) e das
fragilidades da organização (aspetos a melhorar).
Consideramos que a vivência escolar no Agrupamento de Escolas de Gondifelos é
caracterizada por um forte dinamismo e envolvência, através da implementação de diversos projetos,
atividades e iniciativas. Verifica-se um forte comprometimento com os objetivos que norteiam o
Projeto Educativo e o Contrato de Autonomia. Os diferentes atores do processo de ensinoaprendizagem e os parceiros educativos contribuem para este bom desempenho e encontram-se
empenhados na concretização da missão desta instituição educativa: Formação Integral do Aluno –
nas vertentes do SER; SABER; FAZER.
Pretende-se que este relatório fomente a reflexão e seja um instrumento para a
implementação de ações de melhoria, numa perspetiva de aperfeiçoamento contínuo, com vista ao
sucesso educativo de todos os alunos e à promoção da equidade, criando condições para a igualdade
de oportunidades e o acesso à cultura e ao conhecimento.

Agrupamento de Escolas de Gondifelos, 27 de fevereiro de 2018

A Equipa de Avaliação Interna
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