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SUMÁRIO 



PROFESSORES



Q1 - Utilizei, neste semestre, em cada disciplina, 
pelo menos 3 processos de recolha de avaliação 
formativa diversificados, com ou sem fins 
classificatórios.

Q2 - Utilizei, neste semestre, em cada disciplina, 
pelo menos 3 processos de recolha de avaliação 
sumativa diversificados.

Q1 - Utilizei, neste semestre, 2 materiais/recursos 
digitais, por disciplina/turma.

Q2- Utilizei, neste semestre, pelo menos 2 vezes,
equipamentos tecnológicos próprios em contexto
de sala de aula (BYOD).

Q3 - Utilizei, neste semestre, pelo menos 1 recurso 
digital que permita a autorregulação das 
aprendizagens.

Projeto Educativo 

METAS MONITORIZADAS 

Q4 - Utilizei, neste semestre, pelo menos 1 recurso 
digital  para avaliação e feedback aos alunos.

Q5 - Utilizei, neste semestre, pelo menos 1 vez por 
quinzena a plataforma Google Classroom, por 
disciplina/turma.

PADDE 

Meta Cumprida
Meta Cumprida 

Parcialmente



Meta Não Cumprida 



Dep. 1ºCiclo Dep. Línguas Dep. Expressões Dep. Ed. Especial 

TAXA DE RESPOSTA POR DEPARTAMENTO

100% 100% 100%

Dep. MCE Dep. CSH 

100%100% 100%



Q1MÉDIA AES > 96% Q2 Q1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %

Projeto Educativo  

Dep. 1º CICLO 

Dep. Línguas

Dep. MCE 

Dep. Expressões

Dep. CSH 

Dep. Ed. Especial 

100 % 100 % 91 % 91% 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94% 88 %

100 % 89 % 100 % 100% 89% 100% 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33 % 67%

PADDE  

97%

97%

86%

100%

97%

100%

100 % 98 % 98 % 98 % 98% 91 % 93 %

TAXA DE CUMPRIMENTO POR 

DEPARTAMENTO

Q2 Q3 Q5Q4



Cumprimento das Metas do Plano Estratégico - 2º Semestre 

Resultados por Questão

SIM NÃO
100% Q1- Projeto Educativo   0% 

98% Q2- Projeto Educativo  2% 

98% Q1- PADDE 2% 

98% Q2- PADDE 2%

98% Q3- PADDE 2%

91% Q4- PADDE 9%

93% Q5- PADDE 7%



Q1 - Verifica-se que a média do Agrupamento é de 
100%, em todos os Departamentos.

Q2 - Verifica-se que a média do Agrupamento é de 
98%, registando-se o valor mais baixo no 
Departamento do Expressões, 89%.  

Q1 - Verifica-se que a média do Agrupamento é de 
98%, registando-se o valor mais baixo no 
Departamento de Línguas, 91%. 

Q2 - Verifica-se que a média do Agrupamento é de 
98%, registando-se o valor mais baixo no 
Departamento de Línguas, 91%.

Q3 - Verifica-se que a média do Agrupamento é de 
98%, registando-se o valor mais baixo no 
Departamento de Expressões, 89%. 

Projeto Educativo 

PADDE

RESULTADOS A DESTACAR  

Q4 - Verifica-se que a média do Agrupamento é de 
91%, registando-se o valor mais baixo no 
Departamento de Ed. Especial, 33%.

Q5 - Verifica-se que a média do Agrupamento é de 
93%, registando-se o valor mais baixo no 
Departamento de Ed. Especial, 67%. 



A média final da taxa de cumprimento das metas 
monitorizadas aumentou de 92% para 96%.

Todas as metas monitorizadas mantiveram ou 
melhoraram a sua média, exceto a Q4, do PADDE, 
que diminuiu de 96% para 91%.

Todos os Departamentos melhoraram a sua taxa 
de cumprimento, exceto o de Educação Especial, 
que diminuiu de 97% para 86%. 

Os Departamentos do 1º Ciclo e de CSH cumpriram
todas as metas na íntegra.

No 1º semestre, a meta com taxa de cumprimento 
mais baixa foi a Q2, do PADDE, sendo, no presente 
semestre, a Q4.

Projeto Educativo 
PADDE

ANÁLISE COMPARATIVA COM O

1º SEMESTRE

A taxa de resposta em todos os Departamentos foi 
de 100%, o que representa uma melhoria de 7% da 
participação dos docentes.



EDUCADORAS DE INFÂNCIA 



Realizou-se, pelo menos, uma atividade por grupo, 
em articulação com a BE, no presente ano letivo.

Planificou-se e realizou-se uma atividade/ação, 
rentabilizando e valorizando o contexto e o 
património local.

Dinamizou-se, anualmente, a atividade “Conta-me 
uma história” de crianças para crianças e de pais/ 
EE ou outros elementos do agregado familiar, para 
cada grupo de crianças.

Promoveu-se, em cada semestre, nos CA, uma 
reunião de partilha de boas práticas.

Projeto Educativo 

METAS MONITORIZADAS 

Realizaram-se 3 atividades com recurso às TIC, por 
ano e grupo.

Realizou-se uma visita de estudo com vista à 
valorização da dimensão cultural do currículo.

Taxa de Resposta 

100%
Meta Cumprida

Meta Cumprida 

Parcialmente



Meta Não Cumprida 



ANÁLISE DOS RESULTADOS

As metas monitorizadas, relativas às atividades a desenvolver no
âmbito dos grupos, nos JI, registaram uma taxa de cumprimento de
100%.

No que respeita à partilha de boas práticas, em conselho de
ano, a meta foi igualmente cumprida.



PROFESSORES

TITULARES DE TURMA / 

DIRETORES DE TURMA



Realizou-se, neste ano letivo, pelo menos, uma 
atividade por turma, em articulação com a BE.

Planificou-se e realizou-se uma atividade/ação em 
CT/ CD, tendo-se rentabilizado e valorizado o 
contexto e o património local.

Organizou-se, no mínimo, uma sessão de leitura de
alunos para alunos e de pais/EE ou outros
elementos do agregado familiar para alunos, por
turma.

Projeto Educativo 

METAS MONITORIZADAS 

Realizaram-se, pelo menos, 4 reuniões de CT/Ano, 
por ano letivo para partilha de experiências e 
articulação de conteúdos.

Promoveu-se, em cada semestre, nos CA, uma   
reunião de partilha de boas práticas.

Taxa de Resposta 

100%

Realizou-se uma visita de estudo que tenha 
valorizado a dimensão cultural do currículo.

Realizaram-se 3 atividades com recurso às TIC, 
que envolveram mais do que uma disciplina por 
ano e turma.

Meta Cumprida
Meta Cumprida 

Parcialmente



Meta Não Cumprida 



ANÁLISE DOS RESULTADOS

As metas monitorizadas, relativas às atividades a desenvolver no
âmbito dos conselhos de turma/ano, foram cumpridas na íntegra,
exceto a meta, “Realizou-se uma visita de estudo que tenha
valorizado a dimensão cultural do currículo”, cuja taxa de
cumprimento foi de 85%.

No que respeita à partilha de boas práticas e de experiências e
articulação de conteúdos, em conselho de turma/ano, ambas as
metas foram cumpridas.



COORDENADORES

e SUBCOORDENADORES 

DE DEPARTAMENTO



METAS MONITORIZADAS 

Projeto Educativo 

No presente ano letivo realizaram-se, pelo 
menos, 6 atividades experimentais, por ano e 
grupo/turma.* 

*Meta relativa APENAS aos Departamentos do Pré-Escolar, 
1º CEB e Matemática e Ciências Experimentais.

PADDE

Neste semestre, no âmbito das horas de 
articulação semanais, foram partilhados ou 
elaborados, pelo menos 2 recursos digitais, por 
disciplina/semestre.

Taxa de Resposta 

100%

Meta Cumprida
Meta Cumprida 

Parcialmente



Meta Não Cumprida 



Os Departamentos do Pré-escolar, 1º CEB e MCE 
registaram uma taxa de cumprimento de 100% na 
meta, “Realizar, pelo menos, 6 atividades
experimentais, por ano e grupo/turma”.

Tal como no 1º semestre, todos os Departamentos 
registaram uma taxa de cumprimento de 100% na 
meta ,“Partilhar ou elaborar, pelo menos 2 
recursos digitais, por disciplina/semestre”.

NOTA: A equipa responsável pela recolha dos recursos digitais 
elaborados/partilhados nas horas de articulação semanal dos 
vários grupos disciplinares criou um Banco de Recursos Educativos 
Digitais, alojado no site do AES.

Projeto Educativo 

PADDE

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A taxa de resposta em todos os Departamentos foi 
de 100%.



COORDENADORA 

DE PROJETOS



Planificaram-se e executaram-se, pelo menos, 2 atividades/ 
projetos interciclo, por ano letivo.

Dinamizou-se, em todas as turmas do AES, pelo menos um 
projeto/atividade no/a qual se desenvolveram as competências 
inerentes aos valores de cidadania.

Projeto Educativo 

METAS MONITORIZADAS 

Implementou-se, no presente ano letivo, pelo menos 1 projeto/ 
clube de âmbito artístico, cientifico, tecnológico e desportivo.

Participou-se, no presente ano letivo, em, pelo menos, um 
programa/parceria nacional ou internacional.

Taxa de Resposta 

100%
Meta Cumprida

Meta Cumprida 

Parcialmente



Meta Não Cumprida 



ANÁLISE DOS RESULTADOS

No âmbito dos Projetos/Clubes e atividades desenvolvidas no AES
verifica-se uma taxa de cumprimento de 100% das metas
monitorizadas.

No presente ano letivo, foram dinamizados 21 Projetos/Clubes, no
AES.

De acordo com informação fornecida pela Coordenadora de 
Projetos, “O número de alunos que frequenta os Projetos/Clubes 
dinamizados é bastante variável. Pode-se, no entanto, afirmar que 
todos os alunos que frequentam o AES participaram numa ou mais 
atividade(s) dinamizada(s) por projeto ou clube em funcionamento 
no AES. A análise deste parâmetro deverá ser complementada com 
a informação mais detalhada presente no Relatório/monitorização 
dos Clubes e Projetos 2021/2022.”



AUTOAVALIAÇÃO



Elaborar 1 plano de ação bianual que contemple as ações de melhoria 
adequadas às fragilidades identificadas no relatório de autoavaliação do AES.

Realizar semanalmente 1 reunião de docentes por grupo disciplinar.

Projeto Educativo 

METAS MONITORIZADAS 

Realizar pelo menos, uma observação interpares entre os docentes do AES.

Realizar, pelo menos, uma reunião de preparação e uma reunião de reflexão 
posterior à observação.

PADDE

Meta Cumprida
Meta Cumprida 

Parcialmente



Meta Não Cumprida 



ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foi elaborado um plano estratégico bianual que contempla ações de melhoria/atividades constantes do
PE, PIP e PADDE do AES e que continuará a ser implementado e monitorizado no próximo ano letivo.

No presente ano letivo foi atribuído, a todos os grupos disciplinares, um tempo semanal para reuniões de
trabalho colaborativo.

No presente ano letivo todos os docentes do AES realizaram uma observação interpares.

Foi realizada uma reunião de preparação e uma reunião posterior à observação por todos os docentes
do AES.

Das 25 metas monitorizadas no plano estratégico, 18 (72%) foram cumpridas na íntegra e 7 (28%) foram
cumpridas parcialmente.



Obrigado pela 

colaboração !

Equipa AVI
@julho 2022


