Escolar Secundária Quinta do Marquês
Rua das Escolas
2780-102 Oeiras,
Telefone: 21 457 33 94
E-Mail: geral@esqm.pt Web: www.esqm.pt

Relatório de AutoAvaliação
2014-2016
junho2016

Índice
INTRODUÇÃO
1. METODOLOGIA ADOTADA
1.1 EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
1.1.1 COORDENADOR DE PROJETO
1.1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
2. CRONOGRAMA DO PROJETO
2.1 CRONOGRAMA GERAL
2.2 FASES/RESPONSÁVEIS/DATAS
3. AÇÕES DE MELHORIA
3.1 MELHORAR A GESTÃO CURRICULAR E A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS
3.1.1 RESULTADOS A ALCANÇAR
A - ORGANIZAR INICIATIVAS DE FORMAÇÃO E DE REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA LETIVA COM
REFORÇO DAS EQUIPAS DE TRABALHO
B - CRIAR PRÁTICAS FORMAIS E INFORMAIS SISTEMÁTICAS DE PLANEAMENTO CONJUNTO DO
TRABALHO A DESENVOLVER E DE SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA EM CONTEXTO DE SALA
AULA
C - ORGANIZAR PLANOS DE TRABALHO CONJUNTOS, INTERDISCIPLINARES, DE FORMA
ARTICULADA, COM REAL IMPACTO NAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS
D –AVALIAÇÃO DA AÇÃO
3.2 MELHORAR OS RESULTADOS ESCOLARES
3.2.1
IDENTIFICAR AS ÁREAS ESPECÍFICAS DE MELHORIA E MARGENS DE PROGRESSO
3.2.1.1 ENSINO BÁSICO
- RESULTADOS INTERNOS
- RESULTADOS EXTERNOS
- HISTÓRICO DE RESULTADOS
3.2.1.2 ENSINO SECUNDÁRIO
- RESULTADOS INTERNOS
- RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- HISTÓRICO DE RESULTADOS
3.2.2 RESULTADOS A ALCANÇAR
A - IDENTIFICAR AS ÁREAS ESPECÍFICAS DE MELHORIA E MARGENS DE PROGRESSO
B - DOTAR OS ALUNOS COM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS INERENTES A CADA DISCIPLINA
C - REORGANIZAR MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO E DE APOIO EXTRA AULA
D – AVALIAÇÃO DA AÇÃO
4. CONCLUSÃO

Relatório de AutoAvaliação 2014 – 2016

4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
9
9
9

10
10
11
13
13
13
14
15
17
17
18
19
31
31
31
32
32
33

1

Índice de Quadros
Quadro 1 – Identificação da Equipa de Autoavaliação

6

Quadro 2 – Fases/ Responsáveis/Datas do Projeto

6

Quadro 3 – Equipa Operacional

7

Quadro 4 – Objetivos da Ação de Melhoria

7

Quadro 5 – Atividades a realizar

8

Quadro 6 – Organização de iniciativas de formação e reflexão - Metas

9

Quadro 7 – Trabalho colaborativo de planeamento e supervisão elm sala de aula

9

Quadro 8 – Trabalho colaborativo interdisciplinar

10

Quadro 9 – Equipa operacional

11

Quadro 10 – Objetivos da Ação de Melhoria

11

Quadro 11 – Atividades a realizar

12

Quadro 12 – Resultados académicos no ano letivo 2014/15 e 2015/16

13

Quadro 13 - Taxa de Sucesso – Ensino Básico

13

Quadro 14 – Nº de alunos - Sucesso Pleno/Sucesso deficitário

14

Quadro 15 - Exames Nacionais - 9º ano - 1ª Fase – 2014/15

14

Quadro 16 – Exames Nacionais – 9º ano – 1ª Fase – 2015/16

14

Quadro 17 - Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática, EB

15

Quadro 18 - Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática, EB

16

Quadro 19 – Resultados académicos Ensino Secundário anos letivos 2014/15/16

17

Quadro 20 - Taxa de Sucesso – Ensino Secundário (Fonte MISI)

17

Quadro 21 - Resultados da avaliação interna e externa 2014/15

18

Quadro 22 - Resultados da avaliação interna e externa 2015/16

18

Quadro 23 - Índices e declives na Escola segundo a Classificação de Exame (CE)

19

Quadro 24 - Resultados Nacionais e na Escola em Português, ES

20

Quadro 25 - Resultados Nacionais e na Escola em Matemática A, ES

21

Quadro 26 - Resultados Nacionais e na Escola em Biologia e Geologia, ES

22

Quadro 27 - Resultados Nacionais e na Escola em Economia, ES

23

Quadro 28 - Resultados Nacionais e na Escola em Física e Química - A, ES

24

Quadro 29 - Resultados Nacionais e na Escola em Geografia - A, ES

25

Quadro 30 - Resultados Nacionais e na Escola em Geometria Descritiva A, ES

26

Quadro 31 - Resultados Nacionais e na Escola em História A, ES

27

Quadro 32 - Resultados Nacionais e na Escola em MACS, ES

28

Quadro 33 - Resultados Nacionais e na Escola em Filosofia, ES

29

Quadro 34 – Análise dos resultados – Metas do PAM

31

Quadro 35 - Competências específicas inerentes a cada disciplina – Metas do PAM

31

Relatório de AutoAvaliação 2014 – 2016

2

Ìndice de Figuras

Fig. 1 - Cronograma geral para o biénio 2014/16
Fig. 2 - Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de Exame

6
15

(CE) – 3ºciclo
Fig. 3 - Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a Classificação Interna de

16

Frequência (CIF) – 3ºciclo
Fig. 4 – Gráfico - Índices e declives na Escola segundo a Classificação de Exame (CE)

19

Fig. 5 - Índices e declives na Escola em Português, Ensino Secundário

20

Fig. 6 - Índices e declives na Escola em Matemática A, Ensino Secundário

21

Fig. 7 - Índices e declives na Escola em Biologia e Geologia, Ensino Secundário

22

Fig. 8 - Índices e declives na Escola em Economia, Ensino Secundário

23

Fig. 9 - Índices e declives na Escola em Física e Química A, Ensino Secundário

24

Fig.10 - Índices e declives na Escola em Geografia A, Ensino Secundário

25

Fig.11 - Índices e declives na Escola em Geometria Descritiva A, Ensino Secundário

26

Fig.12 - Índices e declives na Escola em História A, Ensino Secundário

27

Fig.13 - Índices e declives na Escola em MACS, Ensino Secundário

28

Fig.14 - Índices e declives na Escola em Filosofia, Ensino Secundário

29

Relatório de AutoAvaliação 2014 – 2016

3

Introdução
A Escola Secundária Quinta do Marquês (ESQM) tem procurado, ao longo dos últimos anos, o
desenvolvimento da qualidade do ensino e das aprendizagens e simultaneamente instituir uma cultura de
avaliação, numa perspetiva positiva e na certeza de que a implementação de um sistema de autoavaliação
contribuirá para conhecer-se e refletir, no sentido de uma efetiva melhoria contínua.
A autoavaliação da ESQM assume-se como um processo de desenvolvimento organizacional, que assenta
não só na apreciação do funcionamento e de desempenho da Escola, bem como na prática de envolver todos os
que colaboram e fazem parte da comunidade educativa com vista à manutenção da sua identidade e ao
aperfeiçoamento contínuo.
No início do ano letivo de 2014/15 e na sequência do relatório elaborado pela equipa de avaliação externa
da IGEC (Inspeção Geral da Educação e Ciência), a diretora propõe a reformulação da EAA (Equipa de
Autoavaliação) e apresenta um novo Plano de Melhoria da Escola Secundária Quinta do Marquês (ESQM), devendo
este constituir-se como um verdadeiro suporte à ação educativa e ao desenvolvimento da escola, numa tentativa
de superar as fragilidades detetadas, conduzindo ao redirecionar das atividades, formas de funcionamento e de
organização, de acordo com as metas do Projeto Educativo.
A EAA, ao longo destes dois anos, teve como missão apoiar as decisões a tomar e medir os níveis de
satisfação dos objetivos a que os atores educativos coletivamente, se propõem, de modo a garantir a
concretização da missão do Projeto Educativo e particularmente monitorizar o Plano de Melhoria (PAM)
apresentado pela direção, nomeadamente ao nível das ações propostas e das prioridades estabelecidas. A sua
implementação visa a assunção plena das responsabilidades individuais e coletivas e a melhoria efetiva da gestão
curricular e das aprendizagens.
O presente relatório tenta refletir todo o processo de autoavaliação e os níveis de concretização e
implementação do Plano de Melhoria (PAM). Através da análise e avaliação das práticas de funcionamento e de
desempenho da escola, com incidência particular nas duas áreas consideradas prioritárias:



Melhorar a gestão curricular e as aprendizagens;
Melhorar os resultados escolares.
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1. METODOLOGIA ADOTADA

O desenvolvimento do plano foi efetuado ao longo dos últimos dois anos letivos.
A sua implementação, a par dos coordenadores de departamento, envolveu coordenadores de outras estruturas
intermédias, bem como docentes a quem foram atribuídas tarefas específicas.

1.1 EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
A equipa de autoavaliação é constituída por oito professores que assumiram a responsabilidade de implementar e
desenvolver o processo de autoavaliação, não muito numerosa, mas representativa dos departamentos da ESQM.
Esta, em colaboração com a direção e as equipas operacionais, levará a cabo as tarefas de construção e aplicação
de instrumentos e de tratamento/análise de dados, com vista a monitorizar e contribuir para o plano de melhoria
do serviço educativo prestado pela ESQM.

1.1.1. Identificação do Coordenador de Projeto
Nome do Coordenador

António Mário Gomes Gonçalves

E-mail do Coordenador

antonio.goncalves@esqm.pt

1.1.2. Identificação da Equipa de Autoavaliação
Nome

Email

Setor da comunidade
educativa

António Gonçalves

antonio.goncalves@esqm.pt

Prof. Sec.

Edite Gomes

edite.gomes@esqm.pt

Prof.Básic/Sec.

Inês Barata

ines.barata@esqm.pt

Prof. Sec.

Isabel Pinto

isabel.pinto@esqm.pt

Prof.Básic/Sec.

Mª Céu Rodrigues

ceu.rodrigues@esqm.pt

Prof.Básic/Sec.

Mª Eduarda Romão

maria.romao@esqm.pt

Prof.Básic/Sec.

Olga Afonso

olga.afonso@esqm.pt

Prof.Básic/Sec.

Raul Castelão

raul.castelao@esqm.pt

Prof. Sec.

- Quadro 1 – Identificação da Equipa de Autoavaliação

Para dar formação e apoio a todo o processo exigido, a Escola Secundária Quinta do Marquês recorreu à
consultoria externa da empresa Melissa Marmelo Associados.
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2. Cronograma do projeto
A equipa de autoavaliação estabeleceu uma calendarização do projeto de autoavaliação, assim como as
tarefas, os responsáveis e o período de realização de cada fase do projeto.
Foi tida em conta a calendarização das outras atividades da escola a fim de minimizar as interferências
daquela no dia-a-dia da escola e a inclusão das atividades de autoavaliação nos documentos estratégicos da
organização escolar.
2.1.

Cronograma geral

- Fig.1-Cronograma geral para o biénio 2014/16

2.2. Fases/Responsáveis/Datas
Fases

Responsáveis

Meses

Projeto de Ações de Melhoria
1.

Formação do PAM Inicial

Formador

fevereiro 2015

2.

Elaboração do PAM Inicial

Equipas Operacionais

fevereiro a março 2015

3.

Implementação do PAM

Equipas Operacionais

abril 2015 a julho 2016

4.

Formação do PAM Intermédio

Formador

maio 2015

5.

Elaboração do PAM Intermédio

Equipas Operacionais

maio 2015

6.

Formação do PAM Final

Formador

setembro 2015

7.

Elaboração do PAM Final

Equipas Operacionais

setembro 2015

8.

Elaboração do novo PAM Inicial

Equipas
Operacionais/Direção/EAA

outubro 2015

- Quadro 2 – Fases/ Responsáveis/Datas do Projeto
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No ano letivo 2015/16 a equipa procedeu à reformulação do plano de trabalho a desenvolver, bem
como, de alguns instrumentos utilizados, de acordo com as necessidades decorrentes dos aspetos a
avaliar.

3. AÇÕES DE MELHORIA
3.1 MELHORAR A GESTÃO CURRICULAR E A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS

Coordenador da Ação

Equipa operacional
Ana Isabel Coutinho
Ana Paula Fernandes
Ana Cristina Tocha
Isabel Cristina Pinto

Inês Barata

Maria Fátima Lancha
Maria Eduarda Romão
Olga Maria Afonso
Raul Castelão

-Quadro 3 – Equipa Operacional

Objetivos da ação de melhoria
1. Organizar iniciativas de formação e de reflexão sobre a prática letiva com reforço das equipas de
trabalho
2. Criar práticas formais e informais sistemáticas de planeamento conjunto do trabalho a
desenvolver e de supervisão da prática letiva em contexto de sala aula
3. Organizar planos de trabalho conjuntos, interdisciplinares, de forma articulada, com real
impacto nas aprendizagens dos alunos
- Quadro 4 – Objetivos da Ação de Melhoria
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Atividades a realizar
Dinamização de ações de formação interna em áreas prioritárias com reforço das componentes
científica, didática, pedagógica, cultural e cívica, em todas as disciplinas.

Objetivo 1

Criação de espaços de reflexão e partilha de boas práticas com vista à discussão de estratégias
didácticas, pedagógicas e científicas, envolvendo todas as disciplinas em contextos diversos
(departamentos/grupos disciplinares/individuais).
Partilha transversal de boas práticas (departamentos/grupos disciplinares) através da
comunicação organizada de registos com vista à consolidação de metodologias de trabalho
colaborativo.
Elaborar um cronograma das reuniões regulares do ano com objetivos de cada uma, ordens de
trabalho estabelecidas de acordo com as prioridades e limites rigorosos de tempo para cada
ponto; construir para todas as reuniões pequenos guiões de tarefas a realizar; elaboração de
registos-síntese (simplificados) do trabalho desenvolvido, decisões tomadas e dos prazos a
cumprir.

Objetivo 2

Preparar e aplicar testes conjuntos – correção conjunta de provas e outros instrumentos de
avaliação (matrizes comuns); treino de itens do IAVE; reforço do caráter contínuo, descritivo e
formativo da avaliação nas disciplinas sujeitas a exame.
Partilha e discussão de estratégias pedagógicas; registo de ocorrências e discussão de casos;
aferição da eficácia das estratégias de apoio; acompanhamento/observação da prática em
contexto.
Reforço da formação cívica como área transversal em todas as disciplinas.
Criação de uma equipa que garanta a gestão de 1 projeto comum, por ano de escolaridade,
para a disciplina de OC, com base nos valores da escola, que incluam uma vertente prática de
voluntariado.
Promoção de visitas de estudo, saídas de campo e outras atividades interdisciplinares
(projetos de solidariedade, de educação para a saúde e proteção do ambiente) com avaliação
da aquisição de conhecimentos dos alunos e que envolvam, pelo menos, duas disciplinas.

Objetivo 3

Organização do plano de atividades da turma, das diferentes disciplinas, por período,
estabelecendo a devida articulação entre elas;
Explicitação das atividades programadas para os alunos com insucesso, a concretizar dentro e
fora da sala de aula;
Explicitação das reformulações e adaptações no Plano de Trabalho de Turma (PTT).
Promover a ligação entre a BE e as comunidades (envolvente e a escolar), através da
realização de atividades que apelem à participação dos alunos, com real impacto nas suas
aprendizagens;
Colaboração de e para as TIC nas diversas atividades escolares desenvolvidas e na projeção dos
seus produtos finais.

- Quadro 5 – Atividades a realizar
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3.1.1 RESULTADOS A ALCANÇAR
A - ORGANIZAR INICIATIVAS DE FORMAÇÃO E DE REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA LETIVA COM REFORÇO DAS
EQUIPAS DE TRABALHO

Metas pretendidas

Metas alcançadas
Três sessões de formação para todos os docentes.

Organização de pelo menos três sessões de formação no
final do ano (Encontros de Formação) participadas por todos
os docentes.

Participação significativa dos docentes (+70%).
Realizaram-se as sínteses das ações.
Feita a avaliação.
Realizada pelo menos uma ação por departamento.

Dinamização/Organização em cada um dos
departamentos/grupos de pelo menos uma iniciativa por
ano letivo, conjunta ou isoladamente, dependendo do
conteúdo da ação.

A totalidade dos presentes nas reuniões de departamento.
Registadas nas atas de departamento.
Não foi feita a avaliação formal.

Partilha de documentos de registo/divulgação de práticas
relevantes: criação de uma newsletter por período letivo.

Realizada parcialmente. Elaborada 1 Newsletter no final do ano.

- Quadro 6 – Organização iniciativas de formação e reflexão - Metas

B - CRIAR PRÁTICAS FORMAIS E INFORMAIS SISTEMÁTICAS DE PLANEAMENTO CONJUNTO DO TRABALHO A
DESENVOLVER E DE SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA EM CONTEXTO DE SALA AULA
Metas pretendidas

Metas alcançadas

Todos os departamentos apresentam um cronograma das
ações a realizar

Todos os departamentos realizam o registo das ações.

Implementar práticas de autoavaliação em todos os grupos
disciplinares (1 a 2 vezes por período).

Não se realiza de forma sistemática.

Organização de, pelo menos, 2 pares de docentes em cada
grupo, para observação de 2 a 4 momentos por ano letivo
(numa base de voluntariado)

Não realizada.

- Quadro 7 – Trabalho colaborativo de planeamento e supervisão em sala de aula
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C - ORGANIZAR PLANOS DE TRABALHO CONJUNTOS, INTERDISCIPLINARES, DE FORMA ARTICULADA, COM REAL
IMPACTO NAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS
Metas pretendidas

Metas alcançadas

Apresentar na planificação de cada área disciplinar pelo
menos uma iniciativa por ano de escolaridade/ turma com
reflexo no PTT.

Pelo menos uma iniciativa.

Realização de 1 cronograma das atividades planeadas na
disciplina de OC das diferentes turmas

Atividade realizada.

Cada CT/ docentes dinamizadores/ DT promove pelo menos
uma iniciativa interdisciplinar por período.

Todas as turmas estiveram envolvidas em iniciativas propostas pelos
professores ou DT da turma.

Realização de um cronograma das ações a desenvolver com
a turma ao longo do ano.

Realizada.

Elaboração de Plano de Acompanhamento (PA) adequado
aos alunos com insucesso - o n.º de PA por turma depende
do n.º de alunos com insucesso.

Realizado.

Identificação explícita das reformulações e adaptações no
PTT - no mínimo 1 reformulação por período = 39 (n.º de
turmas)

Realizado.

Realização de pelo menos uma atividade por turma e/ou
comunidade escolar, que implique a articulação entre as
competências curriculares, as literacias promovidas pela BE
e as TIC.

Generalizado nos anos de escolaridade não sujeitos a exame nacional
e pontualmente nos restantes.

- Quadro 8 – Trabalho colaborativo interdisciplinar

D –AVALIAÇÃO DA AÇÃO
Relativamente ao objetivo 1, constata-se que os processos relacionados com a formação e a reflexão sobre a
prática letiva estão amplamente consolidados, nomeadamente com a realização de iniciativas de formação geral
na escola, bem como ao nível dos departamentos. O volume de formação foi bastante significativo.
Deve, no entanto, continuar a desenvolver-se ações que conduzam à melhoria da comunicação das iniciativas de
formação a nível dos departamentos e, sobretudo, das reflexões sobre a sua aplicação em contexto profissional.
A implementação de uma newsletter semestral ou outro meio de comunicação interna poderá motivar a partilha
mais sistemática das iniciativas de formação, em especial as que se destinam exclusivamente aos grupos
disciplinares e departamentos curriculares.
A existência de um plano de formação da ESQM atempado e participado, permite uma articulação mais efetiva das
iniciativas de formação levadas a cabo no âmbito dos grupos disciplinares e departamentos curriculares.
Quanto ao objetivo 2, Criar práticas formais e informais sistemáticas de planeamento conjunto do trabalho a
desenvolver e de supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula, constata-se que as práticas formais e
informais de planeamento do trabalho de sala de aula estão amplamente consolidadas quer em termos de trabalho
de departamento, grupo disciplinar ou equipas de trabalho.
Também em termos de trabalho colaborativo, em reuniões sucessivas dos grupos disciplinares e setoriais, existe
franco progresso quer em termos de planificações da atividade letiva quer de instrumentos de avaliação, matrizes
e critérios de correção.
Existe no entanto margem de melhoria em alguns procedimentos como são um maior planeamento das tarefas,
traduzido na existência de um cronograma das reuniões com os objetivos das mesmas, guiões de tarefas e de
registos mais sistemáticos do trabalho com construção, de registos síntese e outras formas de monitorização dos
processos.
No que concerne à supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula, apesar de alguns exemplos de
observação informal de aula, conferências curriculares e de coadjuvâncias, não foi ainda consensual ou
Relatório de AutoAvaliação 2014 – 2016
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considerada prioritário essa supervisão criando um sistema, mesmo em base de voluntariado, de observação
regular das práticas de sala de aula em 2 momentos por ano letivo.
No que diz respeito ao objetivo 3, verificou-se que os planos de trabalhos conjuntos, onde os PTT assumem papel
central, expressam práticas amplamente consolidadas em que alterações recentes de procedimentos (colocação
do PTT no Office 365, por exemplo) permitiram melhorias assinaláveis em termos de circulação/acesso aos planos.
Também a formação cívica, como área transversal das disciplinas, conheceu melhorias em termos de planeamento
e concretização de atividades.
A interdisciplinaridade, bem como a articulação com as TIC, são dimensões que deverão continuar o seu progresso
de melhoria de forma a apresentarem um impacto mais visível nas aprendizagens dos alunos.

3.2 MELHORAR OS RESULTADOS ESCOLARES

Coordenador da Ação

Equipa operacional
Luciana Teixeira
Edite Gomes
Gabriela Almeida
Susana Lopes

Maria do Céu Rodrigues
Julieta Lopes
Paula Faisca
Ana Loreto
António Gonçalves
-Quadro 9 – Equipa operacional

Objetivos da ação de melhoria
1.

Identificar as áreas específicas de melhoria e margens de progresso, definindo metas concretas para
melhorar o desempenho dos alunos nas provas de avaliação externa

2.

Dotar os alunos com competências específicas inerentes a cada disciplina, consolidando as práticas que se
revelem mais eficazes na melhoria dos resultados

3.

Reorganizar medidas de promoção do sucesso e de apoio extra aula, procedendo à sistemática
monitorização e avaliação do seu impacto junto dos alunos

- Quadro 10 – Objetivos da Ação de Melhoria
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Atividades a realizar
Identificar os desvios assinalados nos resultados:
Em relação à média da disciplina no ano;
Desvio da média global da turma em relação à média global de todas as turmas do ano;
Desvio da média contextualizada do teste comum (TC) na turma em relação à média do TC em
todas as turmas
Objetivo 1

Análise dos resultados internos por período letivo por disciplina e por ano de escolaridade.
Análise do relatório anual do Escxel e resultados da avaliação externa via MISI e rankings.
Elaboração de relatório síntese sobre os dados tratados.
Análise e reflexão do relatório nos diferentes orgãos de gestão e coordenação.
Aplicação de instrumentos de avaliação formativa durante o processo de aprendizagem.
Aplicação de instrumentos de auto e hetero avaliação.

Objetivo 2

Reforço das práticas de diferenciação pedagógica; coadjuvação em turmas mais heterogéneas,
nas disciplinas com insucesso e/ou sujeitas a exame; tutorias de alunos e trabalho de pares;
utilização de materiais e recursos específicos organizados previamente em grupo
Generalização de boas práticas: intervenção de alunos mais velhos, ex-alunos, outros docentes
para exporem diferentes temas; contratualizar com os alunos objetivos/tarefas específicas;
outras estratégias de sala de aula
Apoio pedagógico personalizado, nomeadamente a alunos com necessidades específicas (NEE) e
outros com percursos de aprendizagem anómalos.
Tutorias
Reorganização dos SOS e Espaços de Apoio, clarificando as diferentes valências:
esclarecimento de dúvidas; métodos de trabalho e técnicas de estudo; preparação para exames,
apoio a trabalhos de casa e esclarecimento das matérias que apresentem maiores dificuldades.
Organização de grupos de alunos de homogeneidade relativa - Turmas Alpha

Objetivo 3

Reforço do papel estratégico da BE no desenvolvimento das competências dos alunos – apoio à
realização
e
apresentação
de
trabalhos;
oficinas
de
escrita;
…
Plano específico de desenvolvimento das literacias da informação e literacia digital.
Enriquecimento dos recursos digitais on line.
Equipa multidisciplinar da BE, com atribuição de tarefas específicas na orientação e
acompanhamento dos alunos.
Papel estratégico dos SPO - trabalho consistente dos serviços de psicologia e orientação, em
articulação com outros profissionais e com as famílias.

- Quadro 11 – Atividades a realizar
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3.2.1 IDENTIFICAR AS ÁREAS ESPECÍFICAS DE MELHORIA E MARGENS DE PROGRESSO
Na análise dos resultados académicos a principal dificuldade sentida foi a seleção dos indicadores a utilizar,
existindo um conjunto de entidades que realizam o tratamento estatístico dos resultados utilizando indicadores e
metodologias diferentes, dificultando a análise e uma reflexão objetiva.
A monitorização dos resultados da ESQM assenta na análise dos resultados da avaliação interna e externa, nos
últimos dois anos, como base de reflexão dos resultados das aprendizagens e que estão diretamente relacionados
ao indicador QUALIDADE DO SUCESSO e a evolução dos resultados das provas externas dos últimos cinco anos.
Permitindo identificar padrões e tendências, bem como situar o desempenho dos alunos da ESQM por relação às
médias nacionais. Os indicadores do desempenho dos alunos são relativizados com os desempenhos observados à
escala nacional através dos índices.
Os dados dos resultados externos referentes ao 3º ciclo e Ensino Secundário provêm do Júri Nacional de Exames,
por vezes algo diferentes aos provenientes da MISI. Para todos os níveis de ensino, são analisados os resultados dos
alunos internos da primeira chamada ou fase de exame.
O histórico de resultados apresentado faz parte integrante do relatório de resultados da ESQM elaborado pelo
projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência.
3.2.1.1 ENSINO BÁSICO


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA

No que diz respeito aos resultados académicos do 3º ciclo nos anos letivos 2014/15 e 2015/16 que nos
permite inferir as taxas de transição e conclusão nos diferentes anos de escolaridade do 3º ciclo:

- Quadro 12 – Resultados académicos no ano letivo 2014/15 e 2015/16

As taxas globais de sucesso são sempre superiores às taxas nacionais e denotam consolidação nos últimos
anos (Quadro 13), tornar-se-á relevante analisar a qualidade do sucesso nos últimos dois anos (Quadro 14).

- Quadro 13 - Taxa de Sucesso – Ensino Básico (Fonte MISI)
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Na análise deste indicador, além das taxas de transição devemos ter em conta o sucesso pleno e sucesso
deficitário em disciplinas específicas, como o Português e a Matemática (Quadro 14).

- Quadro 14 – Nº de alunos - Sucesso Pleno /Sucesso deficitário



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA

Os resultados externos são referentes aos alunos de 9º ano que realizaram exames de Português e de
Matemática nos anos letivos 2014/15 e 2015/16.

- Quadro 15 - Exames Nacionais - 9º ano - 1ª Fase – 2014/15

- Quadro 16 – Exames Nacionais – 9º ano – 1ª Fase – 2015/16

Na disciplina de Português os resultados foram superiores à média nacional nos dois anos em referência em cerca
de 12% e em Matemática, o último ano letivo, apresenta um maior número de níveis negativos, no entanto, os
resultados oscilaram entre os 37% e os 40% acima da média nacional.
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HISTÓRICO DE RESULTADOS1

Numa perspetiva histórica dos resultados, os indicadores do desempenho dos alunos são relativizados com os
desempenhos observados à escala nacional através dos índices.
Os dados referentes ao 3º ciclo e Ensino Secundário provêm do Júri Nacional de Exames.
Para todos os níveis de ensino, são analisados os resultados dos alunos internos da primeira chamada ou fase
de exame.
A Escola apresenta médias das classificações de exame bastante acima das médias nacionais tanto no 3º
ciclo como no Ensino Secundário. Porém, no período em análise (2010-2015), a progressão de resultados foi
negativa de baixa intensidade em ambos os ciclos merecendo uma atenção especial por parte da Escola.

Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de Exame (CE) – 3º ciclo

- Quadro 17 - Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de Exame (CE) – 3º ciclo

Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de Exame (CE) – 3ºciclo

- Fig. 2 - Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a classificação de Exame (CE) – 3ºciclo

1

Dados do relatório ESCXEL 2010/15
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Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a Classificação Interna de Frequência
(CIF) – 3ºciclo

- Quadro 18 - Resultados Nacionais e na Escola em Português e Matemática segundo a Classificação Interna de Frequência (CIF) – 3ºciclo

Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a Classificação Interna de Frequência (CIF) –
3ºciclo

- Fig. 3 - Índices e declives na Escola em Português e Matemática segundo a Classificação Interna de Frequência (CIF) – 3ºciclo

No 3º ciclo, ambas as disciplinas obtiveram os mesmos scores que a média global do ciclo.
A média em Matemática foi cerca de 27% acima da nacional e o padrão de resultados manteve constante uma
situação de superioridade da CE e exigência relativa das CIF, esta menos acentuada nos anos em que os desvios à
média nacional foram menores (2012 e 2014).
Em Português, a média do período foi de cerca de 13% acima da média nacional; à superioridade das CE equivaleu
uma relativa paridade à média nacional no que respeita à diferença CIF-CE, exceto nos anos em que a vantagem à
média nacional foi maior, quando se verificou uma exigência relativa das CIF (2011 e 2013).
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3.2.1.2 ENSINO SECUNDÁRIO
Em relação resultados académicos do Ensino Secundário nos anos letivos 2014/15 e 2015/16 que nos
permite inferir as taxas de transição e conclusão nos diferentes anos de escolaridade:


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA

- Quadro 19 – Resultados académicos Ensino Secundário no ano letivo 2014/15 e 2015/16

- Quadro 20 - Taxa de Sucesso – Ensino Secundário (Fonte MISI)

Em termos gerais, a taxa de sucesso no Ensino Secundário nos últimos anos tem-se mantido relativamente
estável com valores a situarem-se no intervalo percentual 89-94, apesar de se ter registado um valor
anómalo na taxa de sucesso do 12º ano no ano letivo 2014/15.
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA
2014/15

- Quadro 21 - Resultados da avaliação interna e externa 2014/15

2015/16

- Quadro 22 - Resultados da avaliação interna e externa 2015/16
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HISTÓRICO DE RESULTADOS2

RESULTADOS GERAIS NACIONAIS E NA ESCOLA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE EXAME (CE) – ENSINO SECUNDARIO

- Quadro 23 - Índices e declives na Escola segundo a Classificação de Exame (CE)

Fig.4 – Gráfico - Índices e declives na Escola segundo a Classificação de Exame (CE)

2

Dados do relatório ESCXEL 2010/15
Relatório de AutoAvaliação 2014 – 2016

19

RESULTADOS NACIONAIS E NA ESCOLA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE EXAME (CE) E INTERNA DE FREQUÊNCIA
(CIF)
PORTUGUÊS

- Quadro 24 - Resultados Nacionais e na Escola em Português, Ensino Secundário

Fig. 5- Índices e declives na Escola em Português, Ensino Secundário

Relatório de AutoAvaliação 2014 – 2016

20

MATEMÁTICA A

- Quadro 25 -Resultados Nacionais e na Escola em Matemática A, Ensino Secundário

Fig. 6 - Índices e declives na Escola em Matemática A, Ensino Secundário
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BIOLOGIA E GEOLOGIA

- Quadro 26 - Resultados Nacionais e na Escola em Biologia e Geologia, Ensino Secundário

Fig. 7- Índices e declives na Escola em Biologia e Geologia, Ensino Secundário
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ECONOMIA

- Quadro 27 - Resultados Nacionais e na Escola em Economia, Ensino Secundário

Fig. 8 - Índices e declives na Escola em Economia, Ensino Secundário
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FÍSICA E QUÍMICA A

Quadro 28 - Resultados Nacionais e na Escola em Física e Química - A, Ensino Secundário

Fig.9 - Índices e declives na Escola em Fíosica e Química - A, Ensino Secundário
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GEOGRAFIA A

- Quadro 29 - Resultados Nacionais e na Escola em Geografia - A, Ensino Secundário

Fig.10 - Índices e declives na Escola em Geografia - A, Ensino Secundário
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GEOMETRIA DESCRITIVA A

- Quadro 30 - Resultados Nacionais e na Escola em Geometria Descritiva - A, Ensino Secundário

Fig.11 - Índices e declives na Escola em Geometria Descritiva - A, Ensino Secundário
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HISTÓRIA A

- Quadro 31 - Resultados Nacionais e na Escola em História - A, Ensino Secundário

Fig. 12 - Índices e declives na Escola em História - A, Ensino Secundário
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MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS - MACS

- Quadro 32 - Resultados Nacionais e na Escola em MACS, Ensino Secundário

Fig.13- Índices e declives na Escola em MACS, Ensino Secundário
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FILOSOFIA

Quadro 33 - Resultados Nacionais e na Escola em Filosofia, Ensino Secundário

Fig.14 - Índices e declives na Escola em Filosofia, Ensino Secundário
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No Ensino Secundário, o padrão de resultados manteve constante a superioridade da CE nos últimos seis anos mas
no último ano a diminuição da desvantagem equivaleu a uma situação de paridade à média nacional no que diz
respeito à diferença CIF-CE, enquanto nos anos anteriores se verificava uma situação de exigência relativa das
CIF.
Todas as disciplinas consideradas neste ciclo obtiveram médias de exame superiores às respetivas médias
nacionais.
A disciplina de História A foi a única com uma progressão, embora de baixa intensidade, de resultados positiva.
Todas as outras disciplinas tiveram progressões negativas, a maioria devido ao pior resultado obtido no último
ano.
Português, Biologia e Geologia, Física e Química A e Geografia A tiveram progressões negativas de baixa
intensidade.
As disciplinas que merecem maior atenção, por terem tido progressões francamente negativas: são Matemática A,
Economia A (cujo resultado no último ano foi pela primeira vez inferior à média nacional), Geometria Descritiva
A, Matemática Aplicada às Ciências Sociais (embora neste último ano tenha recuperado do pior resultado
alcançado em 2014) e Filosofia.
Importa salientar, porém, que todas elas apresentam médias superiores às médias nacionais, por vezes alcançando
médias do período com desvios bastante elevados (como é o caso de Geometria Descritiva A, 33% ou Filosofia,
35%).
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3.2.2 RESULTADOS A ALCANÇAR
A - IDENTIFICAR AS ÁREAS ESPECÍFICAS DE MELHORIA E MARGENS DE PROGRESSO, DEFININDO METAS CONCRETAS
PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS NAS PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA

Metas pretendidas

Metas alcançadas

Realizar uma reunião para a identificação dos desvios
assinalados nos resultados até final do ano letivo

Realizado nos anos de escolaridade sujeitos a exame
nacional trimestralmente em algumas disciplinas.

Elaborar um relatório trimestral da análise de resultados da
avaliação interna

Três quadros de análise de resultados por ano letivo.

Elaborar relatório anual de análise dos resultados da avaliação
externa e interna

Realizado no âmbito do Projeto ESCXEL
Relatório de Execução Final do PAA

Analisar os relatórios em sede de Conselho Pedagógico,
departamento e grupo disciplinar trimestralmente

Três relatórios/quadros de resultados por ano letivo.

Elaborar trimestralmente um relatório síntese dos dados
tratados

Realizado

Quadro 34 – Análise dos resultados – Metas do PAM

B - DOTAR OS ALUNOS COM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS INERENTES A CADA DISCIPLINA, CONSOLIDANDO AS
PRÁTICAS QUE SE REVELEM MAIS EFICAZES NA MELHORIA DOS RESULTADOS
Metas pretendidas

Metas alcançadas

Realizar pelo menos dois momentos de avaliação escrita por
período.

Realizados pelo menos dois momentos.

Realizar pelo menos uma vez por período momentos de
autoavaliação

Realizado

Garantir que em todas as áreas disciplinares, esteja
contemplada a escrita (sintaxe/ortografia) nos critérios de
avaliação
Promover um trabalho colaborativo dos docentes do mesmo
grupo disciplinar e do mesmo ano de escolaridade
quinzenalmente.

Alcançado
Não é generalizado com a periodicidade solicitada

Planificar pelo menos uma atividade/estratégia de práticas
de diferenciação pedagógica semanalmente.

Não é generalizado com a periodicidade solicitada

Utilizar itens do banco de dados do IAVE nas provas de
avaliação ,pelo menos 3 vezes/ano

Alcançado

Realizar, nas disciplinas sujeitas a exame, no final do ano
letivo,pelo menos, duas aulas de preparação para os exames
nacionais

Alcançado

Atribuir coadjuvâncias, pelo menos em 25% das disciplinas
com problemas/insucesso.

Alcançado parcialmente

Concretizar pelo menos uma atividade anual por
departamento de generalização de boas práticas

Alcançado

Quadro 35 - Competências específicas inerentes a cada disciplina – Metas do PAM
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C - REORGANIZAR MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO E DE APOIO EXTRA AULA, PROCEDENDO À SISTEMÁTICA
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SEU IMPACTO JUNTO DOS ALUNOS

Metas pretendidas

Metas alcançadas

Generalizar práticas de monitorização, trimestral, dos apoios
em todos os departamentos.

Alcançado

Garantir que pelo menos 80% dos alunos referenciados para
apoio o frequentem

Alcançado

Garantir que as disciplinas sujeitas a exame disponham de
espaços de SOS, pelo menos duas vezes por semana, para
esclarecimento de dúvidas.

Alcançado.

Planear/acertar estratégias entre o professor titular da turma
e o professor de apoio pelo menos uma vez por período

Não generalizado

Informar quinzenalmente o diretor de turma da assiduidade
dos alunos no espaço SOS

Pontualmente alcançado

Realizar pelo menos uma atividade anual por departamento
em colaboração com a BE.

Alcançado

Quadro 36 – Medidas de promoção do sucesso - Metas do PAM

D – AVALIAÇÃO DA AÇÃO
A presente ação de melhoria foi cumprida e os seus objetivos foram, de uma forma geral, atingidos.
Em relação ao objetivo 1, o principal constrangimento, está relacionado com a grande diversidade de indicadores
que são utilizados nas diferentes plataformas e a consequente leitura que fazemos dos mesmos. Tornando-se
assim importante definir e estabilizar os indicadores que melhor servem os objetivos da Escola.
A atividade que ficou por realizar, a análise e reflexão do relatório nas diferentes orgãos de gestão e
coordenação, deveu-se ao facto da análise ser realizada com base em quadros estatísticos e não sob a forma de
relatório formal, levando a interpretações diferenciadas nas diferentes estrutas da escolar. Recomendando-se,
portanto, a elaboração de um relatório trimestral de interpretação do mesmo para que a análise seja feita duma
forma homogénea e consistente pelos diferentes orgãos da Escola.
Em relação ao objetivo 2, as atividades previstas foram realizadas na sua generalidade, contudo o reforço das
práticas de diferenciação pedagógica e a generalização de boas práticas, verificaram-se mas devem ser mais
generalizadas.
No objetivo 3, a reorganização dos SOS e espaços de apoio, foi a atividade que impediu a realização a 100% das
atividades previstas neste objetivo. Apesar das melhorias verificadas na organização destes espaços, pensa-se que
ainda existem aspetos a melhorar e que poderia passar por uma estrutura de coordenação com vista à otimização
dos espaços e à articulação do serviço de apoio aos alunos e os respetivos professores.
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4. CONCLUSÃO
A Escola Secundária Quinta do Marquês procurou organizar-se de forma a cumprir os objetivos do Projeto
Educativo, tendo sempre em vista assegurar o sucesso educativo e continuar a promover uma cultura de qualidade
e exigência.
Ao longo dos últimos dois anos, a EAA teve como principal missão apoiar as decisões a tomar e medir os níveis de
concretização dos objetivos a que os atores educativos coletivamente, se propõem, de modo a garantir a
concretização da missão do Projeto Educativo e particularmente monitorizar o Plano de Melhoria (PAM)
apresentado pela direção nomeadamente ao nível das ações propostas e das prioridades estabelecidas.
A sua implementação visa a assunção plena das responsabilidades individuais e coletivas e a melhoria efetiva da
gestão curricular e das aprendizagens.
O processo de autoavaliação e a implementação do Plano de Melhoria (PAM) promoveu-se através da análise e
avaliação das práticas de funcionamento e de desempenho da escola, com incidência particular nas duas áreas
consideradas prioritárias:
 Melhorar a gestão curricular e as aprendizagens;
 Melhorar os resultados escolares.
Procura, ainda, proporcionar uma reflexão cuidada sobre a eficácia dos procedimentos e a qualidade dos serviços
que integravam o PAM. Esta ponderação permitiu superar alguns pontos fracos, apesar de outros continuarem em
processo de melhoria.
A principal preocupação da Equipa de Autoavaliação é que este processo continue a ser interiorizado por todos,
como estratégia basilar de melhoria do desempenho da organização.
Em todas as áreas prioritárias definidas no Plano de Melhoria registaram-se francos progressos.
- A nível da melhoria da gestão curricular e das aprendizagens, concretizada nos diversos domínios:
 Desenvolvimento profissional, assente na formação e colaboração entre docentes;
 Desenvolvimento pedagógico das aprendizagens na sala de aula, com incentivo ao conhecimento e ao
desenvolvimento de competências transversais, contribuindo para uma formação integral do aluno;
 Desenvolvimento organizacional, com orientações do PEE e melhoria no processo de autoavaliação;
 Desenvolvimento curricular, interligando os conteúdos e promovendo atividades interdisciplinares.
- A nível da melhoria dos resultados, nas diferentes dimensões:





Definição de metas claras, reforçando as práticas que se revelaram eficazes com os alunos;
Adoção de medidas de apoio eficazes a nível do desempenho de cada aluno;
Trabalho prévio de planeamento já consolidado, importando articular estratégias ao nível do CT;
Através da reflexão e análise da prática letiva em contexto de sala de aula, que deve, notoriamente, ser
reforçada entre os pares.

Após o trabalho desenvolvido, perspetiva-se o seguinte:






Estabilização e consolidação das melhorias detetadas;
Dinamização da Escola com o envolvimento crescente de todos os intervenientes no processo educativo;
Monitorização do trabalho de sala de aula através da aplicação de um modelo pedagógico a definir;
Elaboração de um Plano de Melhorias e respetiva priorização;
Implementação de um novo ciclo de autoavaliação.

O presente relatório enquanto instrumento de reflexão crítica, revelou-se consentâneo com o Projeto Educativo e
com a elaboração de Plano de Ações de Melhoria, com vista à otimização de alguns serviços prestado pela Escola.
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