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De acordo com o previsto na cláusula 9.ª, acompanhamento e monitorização do Contrato de 

Autonomia, procede-se, mais um ano letivo, à monitorização do cumprimento e aplicação do contrato 

celebrado entre os vários parceiros, bem como ao acompanhamento do desenvolvimento do processo. 

Para o efeito, foram tidos, mais uma vez, como base de reflexão os objetivos operacionais do contrato de 

autonomia, tendo-se procedido à verificação do cumprimento dos mesmos.  

 

 

Objetivo 1: Após a consulta dos relatórios de avaliação dos departamentos, foi observado que neste 

Agrupamento se continua a promover o trabalho colaborativo, interdisciplinar e transversal, havendo 

uma preocupação em articular os vários ciclos de ensino, os vários anos e todos os departamentos 

curriculares, com particular importância para os Domínios de Autonomia Curricular (DACs). No 

entanto, este aspeto poderá ser reforçado. 

 

Objetivo 2 a): Relativamente ao absentismo escolar, no ano letivo ao qual corresponde este relatório, 

observaram-se dois casos preocupantes de absentismo escolar, um no 7º A e outro no 12ºA. No que 

respeita ao aluno do 7ºA, apesar dos esforços levados a cabo pelo agrupamento e outras entidades, 

conforme referido em atas, não se conseguiu reverter a situação de absentismo; no caso do aluno do 

12ºA, e apesar também dos esforços do agrupamento, não foi possível alterar a situação uma vez que o 

mesmo se encontrava já fora da idade da escolaridade obrigatória. 

 

Objetivo 2 b): Quanto ao abandono escolar, o Agrupamento conseguiu manter a taxa pretendida de 0%, 

através das equipas pedagógicas e da concertação da sua ação.  

 

Objetivo 2 c): Pretendia-se aumentar a taxa global de sucesso escolar nos seguintes termos: 

· 1.º ciclo: 96 %  

· 2.º ciclo: 96%  

· 3.º ciclo: 94%  

Os resultados (taxas de sucesso) obtidos foram os seguintes: 

· 1.º ciclo: 98%  

· 2.º ciclo: 100%  

· 3.º ciclo: 98,5%  

- Secundário: 100%.  



 

 

 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 3 

 

No 1.º ciclo, o Agrupamento teve uma taxa de sucesso escolar, no último ano de 98%. Este sucesso está 

ligeiramente acima do fixado. Insta referir que, neste ano letivo, continuou a ser implementado o 

programa de melhoria dos resultados e das aprendizagens, chamado PNPSE, aplicado no 1.º ciclo e cujo 

objetivo almejava melhorar e alargar os conhecimentos e as competências dos alunos de forma 

abrangente. Com as medidas “Solta à Língua” de forma curricular (dinamizada pelas docentes titulares 

da turma) e “Magia da Matemática” (dinamizada pela docente do PNPSE), pretendeu-se promover a 

melhoria dos resultados e aprendizagens através de uma nova abordagem pedagógica. 

Nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, continuou a ser implementado o programa PNPSE através do 

“Laboratório de Matemática”, dinamizada pela mesma docente. 

No 2.º ciclo, registou-se uma taxa de sucesso superior ao previsto ultrapassando a meta fixada no projeto 

educativo de 96%. Embora estes dados sejam muito volúveis dado o número reduzido de alunos, 

atribuímos o sucesso atingido com as medidas de apoio fornecidas pelo Agrupamento, as tutorias e o 

acompanhamento estreito acordado pelos diretores de turma aos seus alunos. Uma melhor comunicação 

junto das famílias também pode ter proporcionado estes resultados.  

No 3.º ciclo, também se registou uma taxa de sucesso superior ao previsto ultrapassando a meta fixada 

no projeto educativo de 94%.  

No ensino secundário, o sucesso registado foi de 100%. Referir que o Agrupamento congratula-se dos 

resultados obtidos pela maioria dos discentes, salientando os esforços envidados por este para apoiar os 

mesmos no seu processo de ensino-aprendizagem e ter-lhes sido prestado um acompanhamento sólido, 

contínuo e efetivo ao longo das escolhas das instituições de ensino superior ou profissional, bem como 

da sua orientação vocacional.  

Salientar, ainda, que o Agrupamento continuou a solicitar a todos os departamentos curriculares que 

indicassem para todos os anos de escolaridade, estratégias de melhoria, dentro das possibilidades e 

recursos disponíveis. Continuou-se a dar primazia a um trabalho árduo e colaborativo da Equipa 

Multidisciplinar (criada ao abrigo do decreto-lei nº 51, 5 de setembro, 2012) e da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) (ao abrigo do decreto-lei nº 54, 6 de julho, 

2018). O Agrupamento manteve reforçadas as tutorias e acompanhou cada situação, caso a caso. 

 

Objetivo 3: No que toca a melhorar a comunicação interna verificou-se, através de questionamento 

direto às diferentes pessoas que constituem parte integrante da comunidade educativa, que se tem vindo 

progressivamente a melhorar neste aspeto através do uso sistemático e eficaz dos meios electrónicos. 



 

 

 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 4 

 

Contudo, e dadas as condicionantes resultantes do COVID 19, no final do 2º período e durante todo o 3º 

período, verificou-se que alguns encarregados de educação continuaram a não ter, ou a ter deficiente 

ligação à internet, que lhes permitisse ter um acesso rápido e eficiente a toda a informação relativa aos 

seus educandos. Todos os documentos estruturantes do Agrupamento bem como informações 

pertinentes a partilhar com os pais/EE, foram divulgados através do sítio da escola. Destacar o trabalho 

extraordinariamente desenvolvimento na parte da comunicação por parte da educadora (pré-escolar), 

professoras titulares de turma (1ºciclo) e diretores de turma (nos restantes ciclos) na partilha e 

manutenção de contactos sistemáticos, de forma a poder-se ultrapassar as lacunas decorrentes da 

situação anómala vivida.  

 

Objetivo 4: O Agrupamento de Escolas continuou a mostrar disponibilidade para participar e 

desenvolver projetos que permitam a avaliação do seu desempenho a vários níveis, apesar do contexto 

pandémico. O Observatório de Qualidade procedeu igualmente, através da realização de reuniões com 

alunos, EE (através da Associação de Pais), corpo docente e não docente (com exceção da secretaria), a 

uma avaliação do desempenho e de satisfação do agrupamento. O agrupamento foi ainda objecto de uma 

atividade de avaliação, solicitada pelo inspetor do IGEC – “Avaliação pedagógica no ensino secundário 

– acompanhamento do trabalho das escolas – início da atividade”. 

 

Objetivo 5: Prosseguiu-se com o estabelecimento de estratégias para reduzir o impacto da diferença 

entre as aulas previstas e as aulas dadas, promovendo a permuta de aulas sempre que possível, a 

reposição das mesmas em horário a acordar com os alunos, assegurando a substituição das aulas nos 

primeiros tempos da manhã e os primeiros da tarde.  

 

Objetivo 6: Continuou a não se concretizar a constituição da Associação de Estudantes. 

 

Objetivo 7: Durante o ano lectivo procedeu-se à reflexão interna no sentido de aferir formas e meios de 

envolver os alunos na construção de documentos orientadores.  

 

Objetivo 8: No que toca ao desenvolvimento da componente local/regional nos currículos, podemos 

verificar que essa vertente continuou a ser uma preocupação e objeto de inclusão no projeto educativo 

do agrupamento e atividades do PAA, em reflexo do que acontecia já em anos anteriores. 
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Objetivo 9: Foi cumprido o plano das ciências experimentais no 1.º ciclo, com a colaboração regular de 

um professor do 1ºciclo com formação nas áreas das ciências experimentais e, pontualmente, de 

professores da área de física e química e ciências naturais. Através do Clube de Físico-Química (Ciência 

Viva) também se desenvolveram várias atividades de caráter experimental. 

 

Objetivo 10: Continuou a ser exemplarmente promovido o uso das TIC no Agrupamento. A situação de 

pandemia veio instituir as ferramentas informáticas/eletrónicas como essenciais para o processo de 

ensino-aprendizagem, sendo que o agrupamento envidou todos os esforços necessários para que todo e 

qualquer aluno tivesse recursos que permitissem a efetiva concretização do Ensino@Distância. 

 

Objetivo 11: A Biblioteca Escolar viu ser reabilitado o parque informático, com a substituição dos 

computadores. Na sala de Professores também os computadores foram substituídos. Em relação aos 

Laboratórios, os mesmos continuaram a ser utilizados nas Ciências Experimentais. 

 

Objetivo 12: Continuou a ser promovida a formação do pessoal docente e não docente, através da 

parceria com o centro de formação CFAEBI. Por outro lado, salienta-se o facto de este Agrupamento ter 

professores formadores a disponibilizarem a sua ação para os docentes deste e de outros Agrupamentos 

de escolas. 

 

Objetivo 13: Através da auscultação direta continuou a verificar-se grande satisfação dos encarregados 

de educação com o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento. A mesma foi mais evidente aquando da 

pandemia, em que o trabalho desenvolvido quer pelos serviços do Agrupamento quer pelos diferentes 

intervenientes no processo de ensino-aprendizagem foi bastante valorado.  

 

Objetivo 14: Continuou a revelar-se muito difícil aumentar o nível de envolvimento e participação 

presencial voluntária dos encarregados de educação nos processos de tomada de decisão. Ressalva-se, 

no entanto, que sempre que a sua presença é solicitada a maioria comparece. Ressalva-se igualmente 

que, durante o encerramento das escolas no período de pandemia e consequente passagem ao 

Ensino@Distância, a mobilização dos pais/EE para o envolvimento e participação no processo ensino-

aprendizagem foi maior. 
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Objetivo 15: Tem-se projetado a imagem do Agrupamento para o exterior pelo facto de a escola estar, 

muitas vezes, associada com as atividades desenvolvidas pela Associação de Artes e Património de 

Manteigas-ACTIVA, CPCJ-Manteigas, AFACIDASE, os BVM, PNSE, Unidade Local de Saúde de 

Manteigas e Juntas de Freguesia e CMM, e entidades a ela agregadas, como a BMM. Intensificou-se a 

divulgação da informação, de forma sistemática, através da página eletrónica do Agrupamento e 

Facebook. 

 

Objetivo 16: Através da contratação de uma terapeuta da fala (meio horário) e da técnica do CRI, foi 

possível manter a resposta aos alunos do nosso Agrupamento, em vários níveis de ensino. Foi possível 

também melhorar a resposta educativa do Agrupamento através da contratação, em meio horário, de 

uma animadora sociocultural que muito tem contribuído, em termos de desenvolvimento de atividades 

de expressão dramática e animação dos intervalos do pré-escolar e 1.º ciclo, bem como noutras 

atividades constantes do PAA. 

 

Objetivo 17: Podemos salientar que, ao nível da promoção dos elos de ligação produtivos entre a escola 

e a comunidade local, o agrupamento, através das parcerias com as entidades locais (como as 

mencionadas no objectivo 15) garantiu as infraestruturas adequadas para dar resposta às necessidades 

especiais de alguns alunos e organização de atividades do agrupamento.  

 

Objetivo 18: Mantiveram-se as parcerias com a AFACIDASE, com o CRI e com o CRTIC. O balanço 

que se efetua destas parcerias continua a ser bastante positivo.  

 

Objetivo 19: Encontra-se garantido todo o ensino obrigatório no agrupamento, assegurando as aulas 

desde o pré-escolar até ao 12.º ano de escolaridade.  

 

Objetivo 20: Procurou diversificar-se a oferta formativa do agrupamento, reforçando a dinâmica 

desenvolvida pelo Clube de Artes e Clube de Teatro. Em relação à formação docente, um grupo de 

professores frequentou uma ação de formação intitulada “A arte em contexto de sala de aula” – 

ERASMUS KA1+. 
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Consideração final 

 

Tendo em conta o explanado anteriormente, conclui-se que o agrupamento assumiu e cumpriu 

amplamente com os objetivos propostos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


