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INTRODUÇÃO  

 

 

O presente relatório final do progresso do contrato de autonomia do Agrupamento de Escolas do 

Monte de Caparica dá cumprimento ao estabelecido na cláusula 9.ª do referido contrato, relativo ao 

acompanhamento e monitorização nos termos previstos do Art.º 8º da Portaria nº265/2012, de 30 de 

Agosto. Pretende-se que este relatório constitua uma oportunidade para um momento de reflexão 

critica e um instrumento para a melhoria da ação educativa no Agrupamento. A sua elaboração é da 

responsabilidade do grupo de acompanhamento e monitorização, tendo como participantes ativos, os 

responsáveis pelas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

Este relatório seguiu a estrutura do relatório intermédio TEIP e respetivo Plano de Melhoria.  
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I – ENQUADRAMENTO  
 

 

O contrato de autonomia do Agrupamento foi assinado a 14 de Outubro de 2013 e vigora até ao final 

do ano letivo de acordo com o estabelecido na cláusula 8.º do presente contrato. 

O Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica teve, em 2013/14, 1265 alunos matriculados. No 

1º ciclo, o número de alunos (589) distribuiu-se por 27 turmas e foi superior ao do 2º e 3º ciclos que 

se distribuíram por 24 turmas. As crianças do pré-escolar distribuíram-se por 6 salas em todos os 

estabelecimentos do 1º ciclo.  

O número de alunos do Agrupamento tem vindo a crescer, de forma continuada, desde 2009/2010. O 

aumento do pré-escolar está diretamente relacionado com a abertura de novas salas.  

Nos restantes ciclos o crescimento tem sido consistente, a partir de 2010/2011, apesar de se verificar 

alguma estagnação no 2º ciclo devido ao encaminhamento de alunos para os cursos CEF.  

A ligeira diminuição de alunos em 2013/2014 não é alheia a fenómenos de emigração e deslocação 

de populações devido à crise social. 

Em 2013/2014, a percentagem de alunos apoiados pela ação social escolar voltou a subir, depois de 

ter diminuído durante dois anos consecutivos. 

O abandono escolar é pouco expressivo neste Agrupamento de Escolas, nunca ultrapassando os 4%.  

Verifica-se uma diminuição progressiva no 2º e 3º ciclos, enquanto no 1º ciclo a percentagem de 

abandono é irregular e incide, principalmente, nas crianças de etnia cigana. A maior parte dos casos 

de abandono estão relacionados com a emigração dos progenitores e com o retorno de imigrantes ao 

seu país de origem. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada acompanhou 26 alunos, cerca de metade 

dos casos são de alunos do 1º ciclo.  
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II – EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS E METAS DO CONTRATO DE 

AUTONOMIA  

Nota: A avaliação foi feita segundo a seguinte escala: 

 

a) A nível da nossa organização interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOM MÉDIO FRACO 

Cumprido na 

íntegra. 

Não Cumprido 

na íntegra. 
Não cumprido 

 ORGANIZAÇÃO INTERNA ACÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

     
 

A nível do Conselho Pedagógico 

Constituição de uma equipa interna de monitorização e 

avaliação do contrato de autonomia que tem reunido para 

debate e reajustamento dos documentos orientadores do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

Inclusão na ordem de trabalhos das suas sessões, de assuntos 

e tomada decisão relacionadas com o processo de 

implementação e desenvolvimento do Contrato de 

Autonomia. 

 

 

 

 

 

 

A nível do Conselho Geral 

Inclusão na ordem de trabalhos das suas sessões, de assuntos 

e tomada decisão relacionadas com o processo de 

implementação e desenvolvimento do Contrato de 

Autonomia. 

 

 

 

 

 

 

A nível dos Departamentos 

Curriculares 

(Pré-escolar, 1º, 2º e 3ºCiclos) 

Apresentação de propostas por ano letivo para inclusão no 

Contrato de Autonomia e eventual implementação. 

 

 

 

 

 

A nível da Equipa de Autoavaliação 

 

Inclusão na ordem de trabalhos das suas sessões, de assuntos 

e tomada decisão relacionadas com o processo de 

implementação e desenvolvimento do Contrato de 

Autonomia. 

Cedência de documentação 
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b) A nível dos objetivos operacionais previstos no contrato de 

autonomia: 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 
(Clausula 2ª do Contrato de Autonomia) 

PROGRESSO NA 
CONSECUÇÃO DOS 

OBJECTIVOS 
OPERACIONAIS 

OBSERVAÇÕES 
(ANO LECTIVO 20013/2014) 

BOM MÉDIO FRACO 

- Melhorar o insucesso escolar, 

aumentando anualmente em 1 p.p. as 

taxas de transição em cada ano de 

escolaridade. 

 

X 

 
Objetivo parcialmente cumprido. 

Taxas de transição dos 4ºe 9º anos 

subiram. 

- Aumentar 10%, em cada ano letivo, 

a taxa média de aproveitamento nas 

disciplinas de Português e 

Matemática, áreas estruturantes do 

curriculum e dos saberes. 

  

X 

Objetivo não cumprido. Apenas se 

cumpre no 9º ano a Português e no 4º 

ano a Matemática. 

- Melhorar a qualidade do sucesso 

escolar através de um aumento anual 

de 2p.p. da taxa de alunos que transita 

com aproveitamento em todas as 

disciplinas. 

 

X 

 Objetivo parcialmente cumprido. 

Percentagem de alunos que transitam 

com nível positivo a todas as 

disciplinas: no 2º ciclo de 51,5% 

(12/13) para 60% (13/14), no 3º ciclo 

de 33,5% (12/13) para 33,2% (13/14). 

- Melhorar as estratégias já 

desenvolvidas de combate ao 

abandono escolar, reduzindo em cada 

ano escolar, a sua taxa em 5%. 

  X 

Objetivo não cumprido (abandono 

escolar associado a movimentos 

migratórios com taxa de 6,7%, valor 

de chegada contratualizado de 0.80% 

e valor de chegada alcançado de 

6,47%. Meta não cumprida por 

fatores alheios ao Agrupamento. 

-Diversificar a oferta formativa, 

implementando anualmente o mínimo 

de 2 Cursos de educação e formação 

que correspondam às necessidades 

dos alunos. 

X   Objetivo cumprido 

- Melhorar o clima das escolas, 

reduzindo anualmente em 8% o 

número de ocorrências disciplinares 

dentro e fora da sala de aula. 

X   

Objetivo cumprido. 

Diminuição de 665 (12/13) para 583 

(13/14) o que equivale a uma redução 

de 8,2% 

- Participar, em cada ano letivo, em 

dois intercâmbios e/ou projetos 

internacionais, especialmente, nos 

programas de aprendizagem ao longo 

da vida ( Comenius e E-Twinning). 

 X  Objetivo em implementação. 

- Intensificar os hábitos de leitura 

através do aumento anual de 5% de 

leitores frequentes, como estratégia de 

combate à literacia. 

X   Objetivo cumprido. 

- Reforçar a ligação da escola com as 

famílias, realizando anualmente o dia 

da escola aberta a os pais no 1º ciclo. 

X   Objetivo cumprido. 
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c) A nível das competências reconhecidas ao Agrupamento no contrato 

de autonomia: 

COMPROMISSOS  

(Clausula 5ª do Contrato de Autonomia) 

PROGRESSO NA 
CONSECUÇÃO DOS 

OBJECTIVOS 
OPERACIONAIS 

OBSERVAÇÕES 
(ANO LECTIVO 20013/2014) 

BOM MÉDIO FRACO 

- Gestão do currículo, garantindo o 

cumprimento do currículo nacional e 

o desenvolvimento dos planos 

curriculares definidos a nível 

nacional, através da organização 

semestral das disciplinas do 3º ciclo 

com menor carga horária e da 

flexibilização das cargas letivas, sem 

prejuízo no estabelecido na legislação. 

X   Competência exercida. 

- Diversificação da oferta curricular, 

sem prejuízo da rede escolar relativa à 

oferta educativa/formativa que venha 

a ser definida com os serviços 

competentes do MEC. 

X   Competência exercida. 

- Estabelecimento de protocolos e 

parcerias com entidades externas para 

a concretização das componentes 

tecnológica e prática dos cursos CEF 

para jovens. 

X   Competência exercida. 

- Organização e gestão de 

modalidades próprias de apoio 

educativo e de atividades 

extracurriculares que se adaptem às 

características dos alunos e potenciem 

o seu sucesso escolar. 

 X  

Competência parcialmente exercida. 

No 3º ciclo a sala de estudo não 

funcionou na íntegra por falta de 

professores ou incompatibilidade de 

horários professores/turmas. 

- Reforço do trabalho da equipa 

docente responsável do serviço de 

atendimento ao aluno (SATA), 

estrutura indispensável no combate à 

indisciplina. 

X   Competência exercida. 

- Organização do agrupamento em equipas educativas, através de afetação de um grupo de turmas a 

uma equipa de professores permitindo, no quadro dos projetos curriculares de turma, harmonizar 

critérios na gestão do currículo e na avaliação das aprendizagens responsabilizando-se por: 

 

 

i) elaborar e concretizar os Planos 

de Acompanhamento Individual e 

de Turma; 

X   Competência exercida. 

ii) assegurar o cumprimento do 

tempo letivo dos alunos, através de 

aulas de substituição e de permutas; 

 X  
Existem horas letivas sem professores 

para assegurar a substituição. 

iii) organizar e realizar tutorias;  X  

Existem apenas tutorias informais 

asseguradas voluntariamente por 

alguns professores das equipas 

educativas. 

iv) identificar casos que indiciem 

abandono ou expressiva falta de 
X   

Competência exercida com enfase à 

boa articulação entre as entidades 
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assiduidade tomando as medidas 

necessárias à sua resolução; 

envolvidas (DT, SPO, SATA, CPCJ, 

Escola Segura e outros) 

v) antecipar e revolver os casos de 

indisciplina, recorrendo a 

estratégias de gestão dos 

relacionamentos interpessoais; 

X   

Competência exercida. Boa 

articulação entre as equipas 

educativas e o SATA. 

vi) acompanhar as situações 

recorrentes de expulsão de sala de 

aula, analisando e desenvolvendo 

estratégias de resolução de 

conflitos. 

X   

Competência exercida. Boa 

articulação entre DT, equipas 

educativas, SATA e envolvimento das 

famílias na resolução de situações de 

conflito. 

- Participação em projetos nacionais e 

internacionais promotores da 

cidadania e do desenvolvimento 

social. 

 X  
Parlamento dos Jovens, Concurso da 

Matemática, LP, Xadrez… 

- flexibilização do calendário escolar, 

garantindo a sua fixação no inicio do 

ano, o cumprimento integral do 

número mínimo de aulas e 

salvaguardando a guarda dos alunos 

durante todo o ano. 

X   Competência exercida. 

 

 

d) A nível dos compromissos do Agrupamento consagrados no contrato 

de autonomia: 

COMPROMISSOS 
(Clausula 5ª do Contrato de Autonomia) 

PROGRESSO NA 
CONSECUÇÃO DOS 

OBJECTIVOS 
OPERACIONAIS 

OBSERVAÇÕES 
       (ANO LECTIVO 20013/2014) 

BOM MÉDIO FRACO 

- Cumprir o serviço público de 

educação 
X   Cumprido. 

- Cumprir as metas do sucesso 

educativo enunciadas nos objetivos 

operacionais. 

 X  Parcialmente cumprido. 

- Reduzir anualmente a taxa de 

abandono em 1p.p. em cada ciclo de 

escolaridade. 

  X Não cumprido. 

- Organizar e aplicar provas de 

avaliação globalizantes no final dos 

ciclos de escolaridade, nas áreas que 

se considerem pertinentes, como 

metodologia de aferição da avaliação 

interna dos alunos. 

X   Cumprido. 

- Continuar a participar no projeto 

Testes Intermédios do GAVE em 

todas as disciplinas e ciclos de 

escolaridade. 

 X  

Parcialmente cumprido. Apenas se 

aplicaram testes intermédios a 

Português e Matemática. 

- Organizar Cursos de Educação e 

Formação, recorrendo, eventualmente, 

a parcerias com outras instituições. 

X   Cumprido. 

- Tornar a plataforma Moodle um  X  Parcialmente cumprido. O aumento 
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espaço de partilha de recursos e 

materiais para docentes e alunos, 

aumentando para 50% o número de 

utilizadores docentes e o número de 

turmas que a utilizam com 

regularidade mensal. 

embora significativo não atingiu os 

50%. 

- Reforçar em 10% o número de 

alunos que frequenta anualmente o 

centro de recursos. 

X   Cumprido. 

- Melhorar os índices da leitura 

domiciliária, aumentando os 

requisitantes em 10% por ano. 

X   Cumprido. 

- Aprofundar o trabalho do SATA, de 

modo a diminuir o número de 

ocorrências disciplinares. 

X   Cumprido. 

- Reforçar a atribuição de diplomas de 

mérito aos alunos com um nível de 

desempenho Muito Bom ou Excelente 

e com um comportamento social 

louvável. 

X   Cumprido. 

- Melhorar as práticas de 

autoavaliação e dos procedimentos de 

monitorização dos resultados 

escolares com vista à preparação de 

uma reflexão no final do ano escolar 

que facilite a definição de estratégias 

de melhoria. 

X   Cumprido. 

 
 

e) A nível dos compromissos do Ministério da Educação consagrados 

no contrato de autonomia: 

COMPROMISSOS DO ME 
(Clausula 6ª do Contrato de Autonomia) 

PROGRESSO NA 
CONSECUÇÃO DOS 

OBJECTIVOS 
OPERACIONAIS 

OBSERVAÇÕES 
(ANO LECTIVO 20013/2014) 

BOM MÉDIO FRACO 

- Tomar todas as decisões e medidas 

necessárias à viabilização e 

concretização deste contrato. 

 X   

- Autorizar a afetação de um horário 

docente de 22h, distribuindo as horas 

pelos seguintes grupos de 

recrutamento: grupo 200-2h; grupo 

220-2h; grupo 240-3h; grupo 520-7h; 

grupo 620-8h, com vista a assegurar o 

projeto SATA, estrutura essencial no 

combate à indisciplina. 

X    

- Proporcionar apoio jurídico ao 

Agrupamento. 
 X   

- Participar na comissão de 

acompanhamento prevista no art.º 9º 

da portaria nº265/2012 de 30 de 

Agosto. 

  X  
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III – PLANO DE ACÇÃO ESTRATÉGICA  

a) Operacionalização do Plano de Ação estratégica  

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
(Clausula 3ª do Contrato de Autonomia) 

PROGRESSO NA 

CONSECUÇÃO DO 

PLANO DE AÇÃO 

ESTRATÉGICA 

  

OBSERVAÇÕES 

(ANO LECTIVO 

20013/2014) 

EIXO OBJETIVOS ATIVIDADES Bom Médio Fraco 

1
- 

A
p
o
io

 à
 m

el
h
o
ri

a 
d
as

 a
p
re

n
d
iz

ag
en

s 1 - Melhorar a 

qualidade do 

sucesso escolar. 

 

2 - Aumentar as 

taxas de transição 

de ano. 

 

3 - Promover a 

partilha de 

experiências e o 

trabalho 

colaborativo dos 

docentes. 

- Articulação curricular entre 

os ciclos de escolaridade, 

principalmente em Português e 

Matemática. 

 X  
Consecução 

irregular. 

- Refletir nas programações 

curriculares, metas de 

aprendizagem e estratégias de 

diferenciação pedagógica. 

X   
Atingiu os 

objetivos 

- Reforço do trabalho das 

Equipas Educativas. 
X   

Atingiu os 

objetivos 

- Manter a equipa pedagógica 

dos Cursos CEF. 
X   

Atingiu os 

objetivos 

- Programa ancoragem: reforço 

das aprendizagens no 1º e 2º 

anos. 

 X  

Não cumprido o 

objetivo 2 no 2º 

ano. 

- Coadjuvação na lecionação 

da Matemática do 3º ciclo 
X   

Atingiu os 

objetivos 

- Reformulação do Apoio do 

2º ciclo. 
X   

Atingiu os 

objetivos 

- Realização de provas 

globalizantes nos finais de 

ciclo e de testes intermédios. 

X   
Atingiu os 

objetivos 

- Aprofundar a articulação do 

CR/BE com o trabalho em sala 

de aula. 

 X  

Ainda existem 

poucos 

professores a 

utilizar este 

recurso. 

- Privilegiar a Plataforma 

Moodle como espaço de 

partilha de saberes e de 

experiências. 

 X  

Ainda existem 

poucos 

professores a 

utilizar este 

recurso. 

- Manter a formação em 

didática da Matemática no 1º 

ciclo. 

X   
Atingiu os 

objetivos 

- Participar em projetos 

nacionais e europeus para 

desenvolver competências 

transversais do currículo. 

  X 

Não foram 

aprovadas as 

candidaturas 

solicitadas. 
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2
- 

P
re

v
en

çã
o

 d
o

 a
b

an
d

o
n

o
, 
ab

se
n
ti

sm
o

 e
 i

n
d

is
ci

p
li

n
a 

- Melhorar o 

clima de escola. 

- Reduzir o 

abandono escolar 

e as reprovações 

por faltas. 

- Aprofundar a 

colaboração da 

escola com as 

famílias. 

- Melhorar a estrutura das 

orientações programáticas da 

Formação Cívica, enquanto 

disciplina de Oferta de Escola. 

X   
Atingiu os 

objetivos 

- Aprofundar o trabalho da 

equipa responsável pelo 

SATA. 

X   
Atingiu os 

objetivos 

- Manter o programa de 

desenvolvimento de 

competências sociais. 

 X  

Apenas se 

desenvolveu no 

7º ano. 

- Aumentar o número de 

tutorias, no âmbito das 

Equipas Educativas. 

  X 
Todas as tutorias 

foram informais. 

-Realizar com regularidade 

assembleias de Delegados de 

Turma. 

  X 
Apenas se 

realizou uma. 

-Participar anualmente no 

Parlamento de Jovens. 
X   

Atingiu os 

objetivos 

- Alargar a atribuição de 

diplomas de Mérito. 
X   

Atingiu os 

objetivos 

- Organizar, no 1º ciclo, a 

“Escola Aberta aos Pais” 
X   

Atingiu os 

objetivos 

3
- 

A
v
al

ia
çã

o
 e

 m
o
n
it

o
ri

za
çã

o
 

- Aprofundar as 

práticas de 

reflexão e 

autoavaliação do 

Agrupamento. 

- Análise periódica dos 

resultados das aprendizagens. 
X   

Atingiu os 

objetivos 

- Reunião final de balanço dos 

resultados, troca de 

experiências com vista à 

melhoria dos mesmos. 

 X  

Equipa de 

autoavaliação 

em formação. 

- Reforço da Equipa de 

Autoavaliação e de 

acompanhamento de projetos. 

  X 

Não atribuição 

de horas aos 

elementos da 

equipa de 

autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

b) – Identificação de boas práticas 

BOAS PRÁTICAS 

PROGRESSO NA 

CONSECUÇÃO DE 

BOAS PRÁTICAS  
  

   OBSERVAÇÕES 

   (ANO LECTIVO 

      20013/2014) 

EIXO AÇÃO PROCESSOS Bom Médio Fraco 

1
- 

A
p
o

io
 à

 m
el

h
o

ri
a 

d
as

 a
p

re
n

d
iz

ag
en

s 
 

Programa 

Ancoragem - Os 

alunos são 

organizados em 

pequenos grupos 

(3 a 6 alunos) e, 

durante 7 ou 8 

horas semanais, 

são acolhidos por 

um professor 

“âncora” para 

trabalharem as 

suas dificuldades 

e superarem as 

suas lacunas na 

leitura e na 

escrita. Nas 

restantes horas 

letivas o aluno 

regressa à turma 

de origem 

 

 

Diagnóstico realizado pelo 

professor titular; avaliação 

diagnóstica realizada pelo 

professor de apoio; inserção 

do aluno num nível de 

proficiência; elaboração de 

um horário de apoio pela 

direção; saída do aluno da 

sala de aula para o apoio; 

grupos de 5 a 6 alunos 

durante 5 a 8 horas semanais; 

reavaliação periódica da 

evolução do aluno pelo 

professor titular e o professor 

de apoio; comunicação à 

direção do resultado da 

avaliação do aluno; se o 

aluno recuperar nas suas 

aprendizagens abandona o 

programa. 

 

 x  

-Boa adesão dos 

alunos e das 

famílias; aumento 

da taxa de 

insucesso do 2º 

ano de 15,8% 

(12/13) para 17% 

(13/14) o que 

equivale a um 

aumento de 1,2 

p.p..  Descida da 

percentagem de 

menções positivas 

no português do 1º 

ciclo de 85,9% 

(12/13) para 

82,7% (13/14) o 

que equivale a 

uma diminuição de 

3,2 p.p..  

- Duas turmas do 

2º ano 

desequilibraram os 

resultados pois 

tinham um número 

significativo de 

alunos que se 

matriculou 

condicionalmente 

no 1º ano cujo 

reduzido grau de 

maturidade ainda 

não foi superado. 
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Matemática no 1º 

ciclo - Supervisão 

pedagógica a 

nível do 

planeamento do 

ensino da 

Matemática no 1º 

ciclo e 

acompanhamento 

da sua 

implementação. 

 

Matemática no 1º ciclo - 

Supervisão pedagógica a 

nível do planeamento do 

ensino da Matemática no 1º 

ciclo e acompanhamento da 

sua implementação. 

 

 x  

- Realização de 19 

sessões de 

formação num 

total de 50 horas 

presenciais, tendo-

se mantido o n.º de 

horas previsto. A 

taxa de sucesso na 

avaliação externa 

subiu de 38,6% 

(12/13) para 50% 

(13/14) o que 

equivale a um 

aumento de 11,4 

p.p. 

Reforço das 

aprendizagens em 

Matemática no 3º 

ciclo - Programa 

de coadjuvação 

para prestação de 

apoio 

suplementar, em 

sala de aula, aos 

alunos que 

revelam grande 

dificuldade em 

desenvolver as 

competências 

matemáticas. 

 

Grupos de trabalho de 

planificação por ano de 

escolaridade; planificação do 

professor de apoio com o 

professor curricular; 

realização de trabalho 

individualizado, com o 

aluno, em sala de aula; 

articulação do professor 

curricular com o professor de 

apoio na planificação. 

 

 x  

- Aumento da taxa 

de insucesso na 

Matemática do 2º 

ciclo na avaliação 

interna de 21,6% 

(12/13) para 28% 

(13/14) o que 

equivale a um 

aumento de 6,4 

p.p. Aumento da 

taxa de insucesso 

na Matemática do 

3º ciclo na 

avaliação interna 

de 48,7% (12/13) 

para 55% (13/14) 

o que equivale a 

um aumento de 6,3 

p.p. 

- Reflexo da 

implementação das 

metas curriculares 

nos 5º e 7º anos de 

escolaridade. Sem 

o recurso TEIP 

(professor de 

apoio) atribuído a 

taxa de insucesso 

na Matemática no 

3º ciclo seria 

maior. 
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Apoio a grupos de 

homogeneidade 

relativa - 2º ciclo 

- apoio ao estudo 

(5 tempos) 

semanais 

lecionados 

preferencialmente 

por docentes da 

turma; Sala de 

Estudo, 

direcionada 

preferencialmente 

para o 3º ciclo e 

para as disciplinas 

de Português, 

Inglês, Físico-

Química e 

Matemática 

 

Marcação no horário dos 

alunos do 2º ciclo de 5 

tempos semanais de Apoio 

ao Estudo, com frequência 

voluntária dos alunos ou por 

proposta dos professores. 

Direcionada principalmente 

para o Português e para a 

Matemática abrange no 

entanto as restantes 

disciplinas. Articulação entre 

o professor do Apoio ao 

Estudo e o professor titular 

da disciplina. No 3º ciclo os 

alunos são propostos pelo 

conselho de turma ou 

comparecem voluntariamente 

à Sala de Estudo com o 

objetivo de superarem as 

suas dificuldades a uma ou 

mais disciplinas. Na Sala de 

Estudo está um professor que 

os acompanha com trabalho 

orientado pelo professor 

titular da disciplina. 

 

 x  

- Taxas de 

insucesso: no 5º 

ano de 6,5% 

(12/13) para 8% 

(13/14), no 6º ano 

de 13,3% (12/13) 

para 14,2% 

(13/14),  no 7º ano 

de 14,6% (12/13) 

para 23,6% 

(13/14) , no 8º ano 

de 9% (12/13) para 

14,6% (13/14)  e 

no 9º ano de 

43,2% (12/13) 

para 25% (13/14). 

Percentagem de 

alunos que 

transitam com 

nível positivo a 

todas as 

disciplinas: no 2º 

ciclo de 51,5% 

(12/13) para 60% 

(13/14), no 3º ciclo 

de 33,5% (12/13) 

para 33,2% 

(13/14). 
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SATA - Serviço 

de Atendimento 

ao Aluno - 

Estrutura de 

gestão de 

conflitos e de 

enquadramento 

dos alunos 

durante a sua 

permanência no 

espaço escolar. 

Os alunos sujeitos 

a ordem de saída 

da sala de aula, 

bem como 

aqueles que se 

envolvam em 

conflitos no 

espaço escolar ou 

faltem ao respeito 

a qualquer 

elemento da 

comunidade 

educativa. 

 

Acolhimento dos alunos em 

situação de indisciplina; 

deslocação ao local de 

conflito; gestão de conflitos 

com os envolvidos; 

encaminhamento para as 

instâncias correspondentes; 

articulação com: 

DT/SPO/Direcção/ 

Professores/ Funcionários/ 

Encarregados de Educação; 

aferição de procedimentos 

pelos elementos do SATA; 

acompanhamento informal 

de alunos conflituosos, 

periodicamente, sinalizados 

pelo SATA. 

 

 x  

Redução do 

número de 

participações e 

ocorrências nos 2º 

e 3º ciclos; houve 

um número 

significativo de 

alunos que foram 

acompanhados 

pelo SATA; 

eficácia no 

acompanhamento 

informal dos 

alunos sinalizados, 

verificado pela 

redução de 

comparências 

destes ao SATA; 

A ação deste 

Serviço tem 

contribuído 

significativamente 

para a melhoria do 

clima de escola; 

tem a capacidade 

de apaziguar as 

situações difíceis. 

Diminuição de 

situações de 

conflitos com Enc. 

Educação: o 

SATA ajuda os 

DTs. 

Reconhecimento 

pela comunidade 

escolar da 

importância da 

função do SATA 

no melhoramento 

do clima de escola. 

Aumento de 79 

(12/13) para 103 

(13/14) incidentes 

críticos fora da 

sala de aula o que 

equivale a um 

aumento de 30 

p.p.. Diminuição 

de 665 (12/13) 

para 583 (13/14) 

expulsões da sala 

de aula o que 

equivale a uma 

redução de 12,3 

p.p.. 
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Animação de 

recreios e 

Ludoteca - 

Programa de 

brincadeiras e 

jogos nos recreios 

do 1º ciclo e de 

animação dos 

intervalos e de 

ocupação dos 

tempos 

extracurriculares 

dos alunos nos 

restantes ciclos de 

escolaridade. 

Contratação de técnicos; 

articulação dos animadores 

com os titulares de turma/ 

coordenadores de escola/ 

direção; 

preparação/realização de 

jogos diversificados e 

atividades de animação 

acentuando o carácter lúdico 

procurando desenvolver 

comportamentos sociais 

visando a melhoria do clima 

de escola; enquadramento 

dos alunos durante os tempos 

livres; apresentação 

trimestral das planificações 

das atividades. 

   

Boa articulação do 

trabalho da 

animadora com os 

DTs, com o 

SATA, com o 

Apoio Educativo, 

com o Centro de 

Recursos e com a 

Direção; 

realização de 

atividades de 

animação 

diversificadas 

(teatro, dança, 

ateliers, jogos) 

minimizando as 

situações de 

conflito, crescente 

aceitação e 

cumprimento da 

regra resultando 

isto na melhoria do 

clima de escola. 

Aumento de 79 

(12/13) para 103 

(13/14) incidentes 

críticos fora da 

sala de aula o que 

equivale a um 

aumento de 30 

p.p..  Aumento de 

presenças na 

Ludoteca de 3000 

(12/13) para 3500 

(13/14). 

Escola Aberta aos 

Pais - Sessões, 

orientadas pelos 

professores 

titulares de turma, 

para tornar a 

escola percetível 

aos pais e 

promover um 

clima amigável. 

Marcação de um dia para 

vinda dos pais à escola para 

divulgação de trabalhos; 

planificação das atividades 

em reunião de departamento 

do 1º ciclo; articulação dos 

coordenadores de escola com 

a direção na organização da 

ação.  

 

   

Boa adesão dos 

pais e 

encarregados de 

educação à sessão 

realizada, uma vez 

que compareceram 

aproximadamente 

2/3 do total. 

Diminuição de 

75% (12/13) para 

65% (13/14) de 

comparência dos 

pais na sessão 

organizada.  
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Monitorização e 

Avaliação - 

Acompanhamento 

e avaliação da 

implementação do 

Projeto. 

Ações com relatório de 

atividades; realização de 

reuniões periódicas; 

Relatório do perito externo. 

Articulação com 

Departamentos, Serviço 

SATA; Ludoteca, Programa 

Ancoragem; Perito externo e 

Direção. 

   

Realização de 15 

reuniões anuais da 

equipa para a 

elaboração dos 

relatórios 

intermédios e 

anual. Presença do 

perito externo em: 

8 reuniões de 

trabalho; 

dinamização de 3 

ações de formação 

e elaboração do 

relatório anual.  
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c) – Redes de Parcerias desenvolvidas  

PARCEIROS 

 

AVALIAÇÃO DAS 

PARCERIAS 
 

      OBSERVAÇÕES 
(ANO LECTIVO 

20013/2014) 
BOM MÉDIO FRACO 

Escola Segura x     

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  x    

Centro de Saúde x    

Instituto Piaget x    

Instituto Superior Egas Moniz x    

Centro Comunitário de Almada PIA II x    

Instituto Zazzo x    

Hotel Meliã Capuchos x    

Hotel Costa Caparica x    

Business Hotel Lisboa x    

Forum Almada x    

Leroy Merlin x    

Junior Achivement (empreendedorismo) x    

Câmara Municipal de Almada x    

União de Juntas de Freguesia   x   

Universidade católica x    

Associação de Professores de Matemática x    

E- twinnig   x  

Comenius   x  

Desporto escolar  x    

Biblioteca Maria Lamas (informal)  x   

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

d) – Autoavaliação efetuada 

 

 

A avaliação do Plano de Ação estabelecido no contrato de autonomia cujas ações constam no Plano 

de atividades do Agrupamento, foi concretizada ao longo do ano pelas entidades a isso destinadas. 

Deste trabalho resultaram documentos de reflexão e balanço, que foram cedidos às equipas de 

autoavaliação de escola e do Projeto TEIP. Estes documentos serviram de base à elaboração do 

Plano de melhoria, do Relatório TEIP do Agrupamento bem como do presente Relatório de 

Progresso do Contrato de Autonomia. 
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IV – GRAU DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS 

ASSUMIDOS 
 

Encontram-se explanados nos quadros acima apresentados.  
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V – EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES NOS 

DIFERENTES ANOS DE ESCOLARIDADE 
 

 

2011/12 2012/13 2013/14

1º 97,9% 94,5% 92,2%

2º 78,8% 82,6% 76,7%

3º 85,1% 89,4% 86,4%

4º 86,6% 81,2% 87,8%

5º 76,8% 80,6% 83,9%

6º 68,1% 75,6% 78,3%

7º 61,8% 78,6% 65,1%

8º 81,0% 74,2% 74,2%

9º 56,0% 52,3% 67,6%

CEF 2 67,9% 61,1% 83,3%

CEF 3 88,2%

Taxas de sucesso na transição de ano por 

ano de escolaridade
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 VI – CONCLUSÕES 
 

 

Como se afirma no preâmbulo do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, a autonomia " constitui 

não um princípio abstrato ou um valor absoluto, mas um valor instrumental, o que significa que do 

reforço da autonomia das escolas tem de resultar uma melhoria do serviço público de educação..." 

O contrato de autonomia surgiu como uma oportunidade para o desenvolvimento e aprofundamento 

da autonomia do Agrupamento.  

Este relatório, elaborado com base na monitorização das ações e atividades, dados cedidos pela 

equipa de autoavaliação e do TEIP, constitui um contributo para o aprofundamento da comunicação 

entre todos os elementos da comunidade educativa.  

O contrato de autonomia, enquanto ato simbólico reconhecido pelo Ministério da Educação e 

Ciência, motivou a comunidade para uma maior consolidação do sentimento de pertença e de 

orgulho pelas dinâmicas criadas no Agrupamento. Por outro lado, contribui para o reconhecimento 

interno e externo, da coerência e sustentabilidade da nossa organização pedagógica e das nossas 

práticas educativas e organizacionais, assentes numa matriz identitária.  

A concretização do contrato de autonomia foi determinante na consolidação da visão estratégica do 

Agrupamento, integrada no projeto educativo, através da definição, de forma clara, da missão, da 

visão, dos valores, dos princípios, dos eixos de intervenção, dos objetivos estratégicos e das metas.  

A adesão a projetos de melhoria e de inovação teve reflexos nas aprendizagens dos alunos. Para além 

disso, a cultura de planos de melhoria, promoveu a consolidação de melhoria da qualidade do serviço 

prestado.  

A participação ativa e crítica dos vários intervenientes da comunidade educativa ajudará a superar 

debilidades e sustentará o desafio e a missão de dar continuidade a um contrato de efetiva autonomia.  

Em conclusão, acreditamos que o contrato de autonomia não é um fim, antes um meio de o 

Agrupamento prestar, em melhores condições, o serviço público de educação. Acreditamos que a 

autonomia deve levar-nos a pensar a escola a partir não dos meios disponíveis, mas das finalidades a 

atingir, ou, por outras palavras, na linha de Sebastião da Gama, “(…)Pelo sonho é que vamos”. 

 

 

A Equipa de monitorização: 

- Diretora - Maria Inês Albuquerque e Castro 

- Elemento do Conselho Geral- Paula Jacinto 

- Docente do Quadro- Isolina Jesus 

- Docente do Quadro-Adília Vicente 

 

Monte de Caparica, 15 de Setembro de 2014 

 

 

A Diretora 

________________________________ 

(Maria Inês de Albuquerque e Castro) 


