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Monitorização do Contrato de Autonomia 
 (Relatório anual de progresso) 

2017-2018 

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. Apresentam-se desta forma os resultados da avaliação dos alunos, contemplando 

os vários anos letivos, desde de 2009/2010 até ao ano letivo transato 2017/2018. Ainda se faz 

um balanço da celebração do presente contrato, pesando os benefícios e as limitações do 

mesmo, apresentando ainda alguma remanescente insatisfação do Agrupamento quanto à 

parca autonomia acordada por um documento que pretendíamos menos restritivo e mais 

promotor de autonomia. 

 Iniciou-se este relatório de progresso através da análise de cada objetivo operacional 

específico e respetiva avaliação da sua consecução.   

   

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

que neste Agrupamento se continua a promover, de forma ainda mais efetiva, o trabalho 

colaborativo, interdisciplinar e transversal, havendo uma preocupação em articular os vários 

ciclos de ensino, os vários anos e todos os departamentos curriculares. 

 

Objetivo 2 a): Relativamente ao absentismo escolar, neste período letivo não se observaram 

casos preocupantes de absentismo escolar, muito em parte devido à implementação de 

tutorias e outras medidas de apoio aos alunos, bem como um trabalho estreita de 

acompanhamento por parte da CPCJ e Câmara Municipal de Manteigas através da sua 

comissão de educação. 
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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, já acima 

referidas.  

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: 93,4%  

· 2.º ciclo: 100%  

· 3.º ciclo: 82%  

- Secundário: 67% (contando com a avaliação externa relativa à primeira fase). 

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

93,4%. Este sucesso está ligeiramente abaixo do fixado. Esta variação reflete as 

características próprias de cada turma e de cada aluno. Insta referir que, este 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” e “Magia da Matemática”, pretende-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 de duas medidas, nomeadamente, “A Escola é Todos” e “Tenho Dúvidas”. 

Com a primeira, pretende-se uma maior participação dos pais e encarregados de educação 

no processo educativo. A medida “Tenho Dúvidas” pretende ir ao encon tro das necessidades 

dos alunos através de estratégias interativas com recurso às novas tecnologias. 

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 
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diretores de turma aos seus alunos. Uma melhor comunicação junto das famílias também 

pode ter proporcionado estes resultados.  

Relativamente aos resultados do 3.º ciclo, observamos que a taxa de sucesso ficou 

aquém do esperado no âmbito do projeto educativo devido, principalmente, à taxa de 

insucesso do 7º ano cujo grupo se revelou muitos problemas ao nível da aprendizagem e do 

comportamento. Por isso, foi, de novo, solicitado aos departamentos curriculares que 

indicassem estratégias de remediação, bem como tomadas decisões em termos pedagógicos 

para intervir e melhorar estes resultados, nos próximos anos letivos, dentro das possibilidades 

e recursos disponíveis no Agrupamento. Continuou-se a dar primazia a um trabalho árduo e 

colaborativo da Equipa Multidisciplinar criada para o solucionamento deste âmbito disciplinar. 

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

No ensino secundário, este ano, o sucesso registado acusa um ligeiro decréscimo. 

Porém, congratulamo-nos dos resultados obtidos pela maioria dos discentes, salientando os 

esforços envidados por este agrupamento para apoiar os mesmos no seu processo de 

ensino-aprendizagem e ter-lhes prestado um acompanhamento sólido, contínuo e efetivo ao 

longo das escolhas das instituições de ensino superior ou profissional, bem como da sua 

orientação vocacional.  

  

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

questionamento direto às diferentes pessoas que constituem parte integrante da comunidade 

educativa, que as dificuldades apontadas, em anos letivos anteriores, na transmissão da 

informação foram largamente atenuadas através do uso sistemático e eficaz dos meios 

eletrónicos de comunicar toda e qualquer informação pertinente. Contudo, alguns 

encarregados de educação continuam a não ter a ligação à internet que lhes permita ter um 

acesso rápido e eficiente a toda a informação relativa aos seus educandos, ao contrário dos 

que possuem ligação à internet que continuam a evidenciar grande satisfação na divulgação 

da informação e dos documentos estruturantes do Agrupamento, através da plataforma 

Moodle e do sítio da escola. Continua a trabalhar uma equipa, formada e devidamente 

documentada, cuja ação se destina à efetiva e plena utilização e exploração dos recursos 

informáticos disponíveis no Agrupamento. 
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Objetivo 4: O Agrupamento de Escolas mostra-se sempre pronto a participar e desenvolver 

projetos que permitam a avaliação do seu desempenho a vários níveis.  

 

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: Com o aparecimento dos alunos do ensino secundário continua a haver, por parte 

dos alunos, alguma atividade associativa visível, estando constituída a associação de 

estudantes, faltando apenas o seu registo através dos serviços competentes do Ministério da 

Educação.  

 

Objetivo 7: Não houve reformulação de documentos no presente ano letivo.  

 

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

podemos verificar que essa vertente está bem presente no projeto educativo do agrupamento 

e todas as atividades do PAA, que se delinearam a partir do mesmo. 

 

Objetivo 9: Foi cumprido o plano das ciências experimentais no 1.º ciclo, com a colaboração 

pontual de professores da área de física e química e ciências naturais. Através do Clube de 

Físico-Química também se desenvolveram várias atividades de caráter experimental. Os 

alunos participaram nas Olimpíadas da Química e Física Júnior.  

 

Objetivo 10: Foi exemplarmente promovido o uso das T.I.C. na escola. 

 

Objetivo 11: Os laboratórios continuam a ser amplamente e eficazmente utilizados nas 

ciências experimentais. Foi revitalizado o bar dos alunos. Esta iniciativa foi a vencedora no 
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âmbito do orçamento participativo e conta também com o apoio das autarquias locais 

(município e juntas de freguesia). 

 

Objetivo 12: Houve uma promoção da 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 continua a verificar-se grande satisfação dos 

encarregados de educação com o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento. 

 

Objetivo 14: Tem-se revelado muito difícil aumentar o nível de envolvimento e participação 

presencial dos encarregados de educação nos processos de tomada de decisão, como consta 

das atas lavradas em sede de conselhos de turma e conselho de diretores de turma, 

verificado pela taxa de absentismo nas reuniões marcadas pelo Agrupamento, em que falta 

um elevado número de EE. Estão em curso projetos que visam motivar os mesmos à sua 

participação mais ativa, nomeadamente a medida “A Escola é de Todos”, enquadrada no 

PNPSE.  

 

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; houve divulgação da informação, de forma 

sistemática, através da página eletrónica do Agrupamento. 

 

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

CRI, tem sido possível, neste ano letivo, oferecer uma resposta aos casos de problemas de 

fala, detetados em alunos do nosso Agrupamento, em vários níveis de ensino. 

Foi possível melhorar a ação educativa do Agrupamento através da contratação, em 

meio horário, de uma animadora cultural que muito tem contribuído, em termos de 

desenvolvimento de atividades de expressão dramática e animação dos intervalos do pré-
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escolar e 1.º ciclo, para a dinamização de atividades, constando do PAA a dinamização do 

clube de teatro. 

 

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

entre a escola e a comunidade local (tais como as juntas de freguesia de Manteigas, Sameiro 

e Vale de Amoreira) para manter um bom funcionamento do ATL, das atividades 

extracurriculares, garantir as infraestruturas adequadas para dar resposta às necessidades 

especiais de alguns alunos, na organização da atividades do Agrupamento, e das atividades 

em articulação com a ACTIVA, se promoveu o recurso ao comércio da vila e às associações 

do concelho. Houve várias atividades em parceria com a Câmara Municipal, com a ADRUSE 

e com a AFACIDASE; houve uma parceria efetiva entre a BE do Agrupamento e várias 

instituições e associações locais.   

 

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

balanço que se efetua destas parcerias é 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.  

 

Avaliação do desempenho do Agrupamento através dos resultados dos alunos 

 

1. Nota introdutória: 

Foram analisados os resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento, dos 1.º, 2.º e 

3.ºciclos, para averiguar as taxas de sucesso e insucesso, no sentido de fomentar uma 

reflexão, por parte dos docentes de cada departamento curricular, e propiciar a 

implementação de mecanismos que possam melhorar os mesmos resultados, com vista ao 

sucesso. Este documento foi apresentado em sede de conselho pedagógico alargado a todos 

os professores, no sentido de transmitir esta informação e melhorar a comunicação interna.  
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2. Apresentação dos dados: 

Os dados constam do programa GIAE e foram solicitados de acordo com os ciclos de 

ensino, por ano e por disciplina, relativamente aos anos letivos seguintes: 2011-2012; 2012-

2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018. Os dados mais específicos 

do insucesso dos alunos, obtidos através da análise dos documentos supramencionados, são 

apresentados sob forma de gráficos e tabelas como ilustração do trabalho desenvolvido.  
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5.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Português 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

18,75 10,7 12 7,4 4,76 0 0 
 

5.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 
2017/2018 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

25 25 44 37 23,81 11,11 37,5 

 

5.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

20 14,3 4 11,5 0 5,56 6,6 

 

6.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Português 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

4,35 22,2 3,6 20,8 7,41 6,06 5,2 

 

6.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

13,04 0 21,43 45,8 25,93 15,15 15,7 
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6.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

18,18 27,8 7,14 20,8 3,57 9,09 21,0 

 

7.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Português 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

27,08 0 20 23,3 23,81 21,43 46,4 

 

7.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

42,45 32,4 55 36,7 28,57 39,29 32,1 

 

7.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

36,96 3,85 25 33,3 23,81 21,43 35,7 

 

8.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Português 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

12,5 33,7 20 44,4 22,58 4,55 15,0 

 

8.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

25,81 31,7 33,33 55,6 25,81 31,82 40,0 
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8.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

23,33 41,54 30 52,9 35,48 22,73 30,0 

 

9.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Português 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

12,5 22,25 18,42 13,3 11,76 29,03 13,0 

 

9.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Matemática  

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

33,33 47,2 26,32 40 35,29 25,81 34,7 

 

9.º ano - % de níveis inferiores a 3 a Inglês 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

32,26 38,15 36,84 56,7 29,41 19,35 17,3 
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RESULTADOS DAS DISCIPLINAS SUJEITAS A EXAME NACIONAL 2017/2018 (TAXAS DE INSUCESSO DA AVALIAÇÃO 

INTERNA) 

 10.º 11.º 12.º 
Português 42,8% 33,3% 20% 

Francês 16,6% - - 

Matemática A 28,5% 16,6% 50% 

Biologia e Geologia 35,7% 20% - 
Geografia A 0% - - 

História A 0% - 0% 
Física e Química 28,5% 71,4% - 
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 No que concerne aos resultados obtidos nas provas finais/exames nacionais, os 

resultados obtidos pelos nossos alunos revelam os esforços desenvolvidos por toda a 

comunidade educativa. Podemos constatar nos quadros abaixo que, na maior parte das 

disciplinas, os resultados alcançados, no nosso Agrupamento, são semelhantes aos  

verificados a nível nacional, o que coloca a nossa escola dentro do expectável em relação 

ao contexto.  

 

Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 12º 
ano – 1ª fase 

Português 9,4 valores 

Média nacional * 11,0 valores 

 

Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 12º 

ano – 1ª fase 

Matemática A 10,2 valores 

Média nacional * 10,9 valores 

 

Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 12º 
ano – 1ª fase 

História A 6,0 valores 

Média nacional * 9,5 valores 

 

Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 11º 
ano – 1ª fase 

Biologia/Geologia 10,9 valores 

Média nacional * 10,8 valores 

 

Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 11º 
ano – 1ª fase 

Geografia A 5,8 valores 

Média nacional * 11,6 valores 

 

Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 11º 

ano – 1ª fase 

Física e Química A 7,8 valores 

Média nacional * 10,6 valores 
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Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 9º ano 
– 1ª fase 

Matemática 55  

Média nacional** 66 
 

Média dos alunos internos do Agrupamento de Escolas de Manteigas - 9º ano 
– 1ª fase 

Português  71 

Média nacional** 47 

Fontes: 

*https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/enes_hmlg2018_f1_resumo_mod4.pdf  
**http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/eneb_hmlg2018_f1_medias_final.pdf  

 

Os resultados obtidos nas provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos foram objeto de 

análise na escola. 

 

3. Considerações finais 

Antes de tecer as considerações gerais e finais relativas à monitorização deste 

contrato, é de salientar o espírito empreendedor, inovador e audaz que permitiu a este 

agrupamento enfrentar o desafio de assumir o ensino secundário, em janeiro de 2015, 

envidando todas as energias e todos os esforços para que este processo se 

desenvolvesse de forma pacífica e eficiente, protegendo e apoiando os alunos numa fase 

decisiva do seu processo de ensino-aprendizagem. Este Agrupamento assumiu e cumpriu 

com os objetivos propostos. Vimos os resultados a melhorar sensivelmente desde que nos 

foi acordada a possibilidade de acompanhar os nossos alunos ao longo da escolaridade 

obrigatória.  

Observando os dados acima mencionados, notamos que os resultados obtidos são 

mitigados embora, de uma forma geral, se possa concluir que se conseguiu melhorá-los.  

Ainda assim, manteve-se a preocupação de analisar o insucesso registado em cada 

disciplina, no final de cada ano letivo, solicitando-se uma reflexão acerca dos resultados 

dos alunos em departamento curricular e conselho de docentes. No sentido de intervir 
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atempada e eficazmente, foram desenvolvidos vários mecanismos para remediar as 

situações, ainda existentes e devidamente identificadas, de fragilidades na aprendizagem. 

Os departamentos procederam à análise trimestral dos resultados dos alunos e redigiram 

documentos onde se identificam as fragilidades na aprendizagem dos alunos e se projetam 

estratégias de remediação e práticas pedagógicas a implementar, no período seguinte 

para combater o insucesso.  

 No âmbito das potencialidades conferidas no contrato de autonomia, observamos 

que o âmbito da mesma é ainda muito restrito, não nos possibilitando uma abrangência ao 

nível da manutenção dos recursos humanos, já colocados, ambientados e enquadrados no 

agrupamento, seguindo os princípios do projeto educativo do Agrupamento.   

 O Agrupamento cultiva um espírito de abertura à inovação pedagógica e às práticas 

de efetiva articulação horizontal e vertical, estimulando o trabalho cooperativo e 

incentivando a comunidade educativa a participar na educação e no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos.  

 

Manteigas, 30 de novembro de 2018 

 

 

O Diretor do Agrupamento 

_____________________________________________ 

(Renato de Jesus Madeira Alves) 
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