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O Observatório de Qualidade apresentou o seu Plano de Ação para o ano letivo 2020/2021 em 

setembro de 2020. No entanto, devido às contingências decorrentes da Pandemia, ainda durante o 1º 

Período, o agrupamento teve muitos alunos e/ou turmas em isolamento profilático, o que condicionou 

o normal decorrer das aulas. De facto, observaram-se situações muito díspares, a saber: 

a) turmas com ensino totalmente presencial; 

b) turmas maioritariamente em ensino presencial, mas com alunos em E@D; 

c) turmas com ensino totalmente à distância; 

Face às situações enunciadas, o Observatório de Qualidade teve que encontrar respostas 

diferenciadas, adaptando o seu Plano de Ação, culminando com a realização excecional do presente 

Relatório.  

Assim, em relação ao Plano de Ação inicial, até ao momento cumpriram-se os seguintes objetivos: 

• - Monitorização do “Contrato de Autonomia do Agrupamento” através da elaboração do 

Relatório Anual de Progresso, previsto no artigo 8º da Portaria nº265/2012, de 30 de agosto e 

do Relatório Final de Monitorização do mesmo; 

• o Observatório de Qualidade trabalhou em conjunto com a equipa responsável pela elaboração 

do “Projeto Educativo 2020-2023” na análise SWOT do agrupamento, na elaboração e aplicação 

de inquéritos a docentes, discentes, não docentes e encarregados de educação (consultar o 

documento do Projeto Educativo); 

• no que diz respeito às metas de sucesso, estão a decorrer de acordo com o planificado; 

• no que respeita à aplicação do Plano de E@D, nada há a referir; 

• a aplicação do Plano de Contingência e Plano de Higienização do agrupamento decorreu de 

acordo com o planificado; 

• em relação à avaliação da forma como o PASEO (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória), homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, está enraizado e/ou 

assumido nas práticas do agrupamento, o Observatório de Qualidade subscreve a análise 

realizada em sede de departamentos e transmitido em Conselho Pedagógico, dando conta de 

que os critérios de avaliação que tinham sido aprovados no início do presente ano letivo, já 

remetiam para o PASEO.  


