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Organização Sustentável:  Inovação e  Estratégia.

Interação comunitária: Cooperação e Inclusão.

Reflexão partilhada: Motivação e  Identidade.

Encorajar a mudança, perpetuar Boas Práticas, Viver

a EXCELÊNCIA!

A apresentação metódica e sistemática dos resultados escolares do AEG ao longo do último decénio tem-se revelado potenciador dos seguintes aspetos:

- consolidação de mecanismos internos de aferição/apreciação dos mesmos, numa dinâmica de curta, média e longa duração (mobilização de informação de anos precedentes, em alguns indicadores);

- intervenção pedagógica dos Departamentos Curriculares, especialmente na delineação de estratégias/ planos de ação, decisivos para a articulação (vertical e horizontal) e sequencialidade das aprendizagens

essenciais (inter ciclos e anos de escolaridade);

- desenvolvimento de formas cooperativas de trabalho interpares, e com Parceiros Institucionais, no seio das várias estruturas pedagógicas intermédias, cruzando estratégias de atuação/intervenção e boas

práticas, constrangimentos sentidos e experimentados, alcance das evoluções, respeitando sempre as especificidades disciplinares;

- articulação entre os diferentes documentos estratégicos do Agrupamento; do envolvimento inter geracional dos agentes educativos no alcance das metas do Projeto Educativo.

Amplificando a Reflexão partilhada, a Inclusão, a Flexibilidade, a Antecipação Racional, a Equidade e a Regulação, os relatórios do OIRE contribuíram, e convergiram, para a MISSÃO da ESCOLA, serviço público

que “ presta um serviço educativo de excelência assente na formação integral das crianças e alunos, capacitando-os para a inserção na vida ativa e para o pleno exercício da cidadania.” (PE AEG, 2019/2022)

A inventariação, cartografia e análise objetiva de dados estrutura-se, à data, em três capítulos, salientando-se os seguintes indicadores: breve descrição de contexto social; evolução da taxa de abandono

escolar; evolução das taxas globais de sucesso/retenção (Agrupamento/ciclo/ano de escolaridade/turma); avaliação sumativa individual; taxas de transição/aprovação e qualidade do sucesso (média) por área

disciplinar; conclusão de percursos formativos por ciclo de ensino; educação inclusiva; comportamento/disciplina; matriz SWOT. Decidiu manter-se a eliminação da descrição pormenorizada da avaliação

sumativa por turma, dado o reforço aferição/monitorização/avaliação reflexiva semanal das equipas pedagógicas. Afirma-se, convictamente, que apesar de transpirar ditadura de números, pura estatística

ritualizada, cabe-nos a NÓS (educadores, pedagogos, pensadores) humanizar o quantitativo, soprando-lhe, com gentileza e firmeza, vida e alma: identidade e ambição.

INTRODUÇÃO



CONTEXTO SOCIAL

CAPÍTULO I



% de alunos distribuídos por nível de 

ensino

Ténue crescimento do número total de alunos do Agrupamento, por

comparação ao ano letivo (de 287 para 290 alunos):

1_Robustez de alunos: 2º Ciclo (de 52 para 59); CP (de 20 para

33);

2_ Diminuição do nº de alunos: Pré-Escolar (de 40 para 35); 1º ciclo

(de 85 para 76); 3º Ciclo (de 90 para 87).

3_Número de alunos transferidos para outros agrupamentos durante

o 1º período: 6 alunos

Entidades/Fontes:

Agrupamento de

Escolas de Gavião

(Listas de alunos

inscritos)

290SOMOS



Universo de alunos por sexo

Concelho de residência

Parentesco - EE

Entidades/

Fontes:

Agrupamento

de Escolas de

Gavião (Listas

de alunos

inscritos)

151

286

ROSTOS:

139

Destacam-se assimetrias no

referente ao número próximo de

alunos do sexo masculino e

feminino nas turmas:

1_2º ano, 6º A, 8º PCA, 11º A –

mais de 70% da turma constituída

por alunos do sexo masculino.

2_10º TAS – mais de 80% da

turma constituída por alunos do

sexo feminino.

Fonte: Recolha

de dados no

documento

“Caracterização

GT, Turmas”

(PTG, PTT, DT)

90%

GAVIÃO

ABRANTES



APOIO SOCIAL ESCOLAR (ASE)

Entidades/
Fontes:

Agrupamento

de Escolas de

Gavião (Listas

de alunos

inscritos)

286

A*cálculo efetuado com base no universo total de alunos abrangidos pelo escalão A ou B.

PE

1ºC

2ºC

3ºC
CP

PE

1ºC

2ºC

3º C
CP

11

15

15

12
29

7

20

16

17
11

71

82

Refletir: 153 alunos (52,8%) beneficiam de ASE. Que impacto 

nas aprendizagens e percursos diretos de sucesso?



RECURSOS TECNOLÓGICOS

1_Em universo de 255 alunos, 92 (36,1%) 

não têm PC; contudo, 91,8% refere ter  

acesso à internet.

2_Em universo de 79 alunos, sem PC e/ou Internet, 

42 (53,1%) são apoiados pela ASE – escalão A, 14 

(17,7%) pelo escalão B, e 23 (29,1%)não estão 

abrangidos pelo ASE.

3_O Agrupamento, em parceria com a Autarquia, 

durante os períodos de isolamento profilático_1ºP 

(regime misto e/ou não presencial), a que a maioria 

das turmas estiveram obrigadas, garantiu, sempre, a 

todos os alunos o acesso aos recursos tecnológicos 

necessários para  o acompanhamento das atividades 

letivas.

Alunos com PC



Resultados Escolares

CAPÍTULO II



Taxa de Transição/Aprovação e de Retenção

(AEG; 1º, 2º e 3º ciclos)   Decénio 10_20



Taxas de Transição/Aprovação e Retenção

2020.21

1_ Taxa de retenção global do AEG, de menor

expressividade quando se procede a comparação com o  

mesmo período do ano letivo anterior: de 14,8% desce 

para 8,6%. Decresce também o número de alunos que 

não apresentam condições de transição (de 33 para 19), 

distribuídos da seguinte forma: 5 no 1º ciclo;  9 no 2º 

ciclo; 5 no 3º ciclo.

2_ Taxas de transição/aprovação plenas nas turmas dos 

1º e 4º anos; 5º A;  7º A; 8º A; 9º B.

3_ O universo total é de 222 alunos, porém um aluno 

não foi avaliado no 1º período.

4_ Regressão no 2º ciclo no referente à taxa de retenção 

(bem como nos indicadores de avaliação sumativa 

individual): de nula (estabilidade ao longo do ano letivo 

anterior), transforma-se  no segundo valor mais elevado 

do decénio 10_20.

Taxa de Abandono Escolar

0% SUSTENTABILIDADE

Erradicação do abandono escolar (nulo após 2013/14).

AEG
Taxa 

Transição/
Aprovação

AEG
Taxa 

Retenção

91,4%

8,6%



1_ 62,9% de alunos, sem qualquer nível < a 3 (138 em  universo de 221) – comparativamente ao 

mesmo período do ano letivo anterior, desvio + de 2,3%. O mesmo se verifica em relação à % de 

alunos (16 alunos) com menção, ou nível, < a 3, cumulativamente, a PORT e MAT – desvio + de 

4,3%.

2_ Taxa de alunos com níveis > a 3, a PORT e MAT, superior à dos que apresentam 4 ou + níveis < 

a 3 (concretamente no 2.º e 1.º ciclos).

Avaliação Sumativa Individual 

(AEG; 1º, 2º e 3º ciclos)



RETENÇÃO

PERCURSOS DIRETOS DE SUCESSO

1_Em universo de 255 alunos, 52 apresentam uma ou mais retenções (taxa de 20,4%). Com exceção 

das turmas da Escola Básica de Comenda, 1º ano e 5º A, todas as turmas do AEG são constituídas por 

alunos com retenções no seu percurso formativo.

2_Percursos diretos de sucesso: 53 dos alunos do 2º ciclo, concluíram, sem retenções, o 1º C; 65 dos 

alunos do 3º ciclo, concluíram o 1.º e 2.º ciclos sem qualquer retenção; 15 dos alunos inscritos nos CP, 

alcançaram o ensino secundário sem retenções.

3_ O maior número de retenções ocorre no 1º ciclo (43, em universo de 73).

7,9%
1º Ciclo

10,2%
2º Ciclo

25%
3º Ciclo

54,5%
CP

% de 

alunos  

com 

retenções, 

por ciclo  

de ensino



AGRUPAMENTO 

22 alunos

(10%)  

1º Ciclo:

13 

2º Ciclo: 

6

3º Ciclo:

3

17,1%

10,2%

3,5%
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Dos 221 alunos, com avaliação, a frequentar o 1.º, 2.º e

3.º ciclos, 22 (10%) apresentam menções ou níveis

superiores a SUF ou 3 à totalidade das disciplinas.

Conclui-se, portanto, que em relação ao mesmo período

do ano letivo anterior, há um decréscimo de 3,3%.

Dos 22 alunos:

a) 13 (59,1%) integram o 1.º C, o que corresponde a

17,1% do universo total de alunos do mesmo;

b) 6 (27,3%) inscrevem-se no 2.ºC, o que corresponde

a 10,2% do universo total de alunos deste ciclo;

c) 3 (13,7%) pertencem ao 3.ºC, correspondendo a

3,5% do total de alunos deste ciclo.

Refira-se que no Profissional Secundário destacam-se 8

alunos (24%) com aprovação à totalidade dos módulos

com classificação = ou > a 14 valores, a saber:

a) 10.º ano, TAS – 5 alunos (31,3%);

b) 11.º ano, RB – 2 alunos (18,2%);

c) 11.º ano, TIAT – 1 aluno (16,7%).
Entidades/Fontes:

Agrupamento de Escolas de

Gavião (pautas)

Avaliação Sumativa Individual 

(AEG)

- 5,1%, em 

relação a 

19.20

- 3,4%, em 

relação a 

19.20

- 3,7%, em 

relação a 

19.20



9º B

9ºA

8º B

8ºA

7ºB

7ºA

5ºB

6ºB

6ºA

5ºA

5 MENTORES

5 MENTORES
4 MENTORES

1 TUTORANDO (ATE)

2 MENTORES
3 MENTORES

3 TUTORANDOS (ATE)

6 MENTORES

1TUTORANDO (ATE)

1MENTOR

5 MENTORES

1 TUTORANDO (ATE)

6 MENTORES

6 MENTORES

1 TUTORANDO 

(ATE)

PROGRAMA MENTORIA

APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO (ATE)

10ºCP

7 MENTORES

50 Mentores

7 Tutorandos
4,8%

31,1%

1_Programa Mentoria desenvolve-se nos 2.º, 3.ºciclos e 10º SEC. 

Em universo de 162 alunos, 50 participam enquanto mentores. Dada 

a instabilidade provocada pela pandemia, o programa tem decorrido 

de forma “intermitente”.

2_O ATE aplica-se a todos os alunos dos 2.º e 3.º ciclo que reúnam 

uma das seguintes condições (ou ambas): duas ou mais retenções, 

ou retenção no último ano de escolaridade.



Taxas de transição/aprovação plenas na Escola Básica de Comenda no 1.º e 3.º anos; a Escola Básica de Gavião apresenta taxa de aprovação plena no 4º ano. Sustentabilidade dos

resultados em relação ao mesmo período letivo do ano transato. Número de alunos em situação de retenção – cinco (três e dois, respetivamente no 2.º e 3.º anos).

Este cenário (de sustentabilidade e/ou melhoria) aplica-se também nas taxas dos descritores analíticos da avaliação sumativa individual. Assim, consubstancia-se subida da % de alunos

sem quaisquer menções inferiores a SUF (de 73,5% para 78,9%), e descida da % de alunos com 3 ou mais menções inferiores a SUF, bem como menções < a SUF a PORT e MAT,

cumulativamente. Números globais: 60 alunos com ausência de menções < a SUF; 13 com 1 ou 2 menções < a SUF; 3 com 3 ou + menções < a SUF, e 6 com menções < a SU a

PORT e MAT, cumulativamente.

Entidades/Fontes: Agrupamento de Escolas de Gavião ( Pautas)

Avaliação por ano de escolaridade 

(1º ciclo)



SUCESSO POR ÁREA DISCIPLINAR/ANO DE ESCOLARIDADE

Área

Disciplinar

1º ANO  (18 alunos) 2º ANO (20 alunos) 3º ANO (25 alunos) 4º ANO (13 alunos)

12.13 13.14 14.15 15.16 16.17 17.18 18.19 19.20 20.21 12.13 13.14 14.15 15.16 16.17 17.18 18.19 19.20 20.21 12.13 13.14 14.15 15.16 16.17 17.18 18.19 19.20 20.21 12.13 13.14 14.15 15.16 16.17 17.18 18.19 19.20 20.21

PORTUGUÊS 88,5 95,24 88,23 93,75 89,3 92,9 95,8 93,8 94,4

100 88,46 92 84,2 100 84,6 53,3 96,2 80 96,3 100 95,5 91,7 95 100 100 100 80 93,3 100 100 95,45 96,1 100 100 100 100

MATEMÁTICA 100 95,24 94,11 93,75 89,3 92,9 100 87,5 94,4
88,5 88,46 88 84,2 94,7 84,6 80 92,3 80 88,9 92,6 90,9 95,8 100 84,2 88 85,7 88 86,7 100 92 86,36 92,3 95 85 86,2 84,6

ESTUDO MEIO 100 100 100 100 100 100 100 93,8 94,4 100 96,15 96 100 100 96,2 93,3 100 100 100 96 100 95,8 100 94,7 100 100 92 96,7 100 100 90,9 100 100 100 82,7 100

EXPRESSÕES

Artísticas

Físico-Motoras/EF
96,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

APOIO AO ESTUDO 92,3 90,48 100 100 89,3 100 87,5 94,4

100 92,31 92 100 94,7 84,5 66,7 96,2 95
96,3 96 95,5 83,3 100 100 100 92,9 96 90 100 96 100 96,2 100 100 100 100

Oferta

COMPLEMENTAR 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100

INGLÊS
95,8 96 100 100 100 92 100 100 100 100 100

PORTUGUÊS – Sucesso pleno no 4.º ano. Taxa robusta nos restantes anos de escolaridade. Total de menções < a 3: 10 (13% dos alunos do 1.º ciclo).  

MATEMÁTICA – Inexistência de sucesso  pleno. Taxas  <  a 80%  na totalidade dos anos de escolaridade. Total de níveis < a 3: 10 (13% dos alunos do 1.º ciclo).   

ESTUDO DO MEIO – sucesso pleno no 2.º e  4.º anos. Total de níveis < a 3: 3(3,9%).    EXPRESSÕES (Artísticas e Físico-Motoras)/ED. FÍSICA– Inexistência de 

insucesso em todos os anos de escolaridade;  OFERTA COMPLEMENTAR – sucesso pleno nos 1.º, 2.º e 4.º anos. Total de níveis < a 3: 1(1,3%).

INGLÊS – alcance de sucesso pleno no 4.º ano. Total de níveis < a 3: 2 ( 5,3%). APOIO AO ESTUDO – Sucesso pleno somente no 4º ano (dado coincidente com 

o ano transato). Total de níveis < a 3: 3 (3,9%).
Obs – caso os grupos turma mantenham a sua constituição (de anos anteriores), cada docente poderá aferir a evolução dos resultados da sua coorte.

Taxas de sucesso por ano de escolaridade (1º ciclo) 
e área disciplinar



DEPARTAMENTO CURRICULAR – EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA E 1º

CICLO

Entidades/

Fontes:
Agrupamento

de Escolas de

Gavião

(Pautas)

Quebra constante da 

atribuição de menções 

Bom a Português 

entre o 1.º e 4.º anos

A Matemática, 

inexistência  de 

menções MB no 1.º 

ano.

8 alunos (61%) do 

4º ano com menções 

= ou > a bom

Atribuição exclusiva, 

em EF, de menção 

SUF na turma do 2.º 

ano

Em EM, não são 

atribuídas menções 

MB nos 1.º e 2.º 

anos



DEPARTAMENTO CURRICULAR – EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA E

1º CICLO

Entidades/

Fontes:

Agrupamento

de Escolas de

Gavião

(pautas)



91,66% 84,65%

80,1% 90,8%

TAXA DE SUCESSO (2º e 3º ciclos)

Departamento de Expressões – Com exceção de EF (todos os anos de escolaridade), ET e EV - 5º

ano - (embora com taxas >90%), a totalidade das disciplinas e anos de escolaridade destacam sucesso

pleno.

Departamento de Matemática e CE – Não foi atribuída classificação a CN nos 8º e 9º anos.

Matemática (7º e 9º anos) apresenta taxa < a 50%.

Departamento de Línguas e CSH - Do total de disciplinas, com exceção de PORT – 5º e 6º anos,

bem como HGP – 6º ano-, nenhuma disciplina apresenta taxa de sucesso < a 80%. Sucesso pleno

nas disciplinas de Português (7º e 8º anos), Inglês e Espanhol (7º ano), Cidadania e Desenvolvimento

(todos os anos de escolaridade).

Entidades/

Fontes:

Agrupamento

de Escolas de

Gavião

(pautas)



91,66% 84,65%

80,1% 90,8%

MÉDIA DE QUALIDADE FINAL (2º e 3º ciclos)

Departamento de Expressões – Médias de qualidade variam entre os 3,3 e 3,8.

Departamento de Matemática e CE – Matemática apresenta média de qualidade < a 3

do 6.º ao 9.º anos. Nenhuma disciplina regista média de qualidade = ou > a 4.

Departamento de Línguas e CSH – Ausência de média de qualidade = ou > a 4, bem

como < a 3. Destaque para a média de qualidade de Inglês, 7.º ano, que alcança os 3,9.

Entidades/

Fontes:

Agrupamento

de Escolas de

Gavião

(pautas)



AVALIAÇÃO DISCIPLINAR

OS EXTREMOS (2º e 3º ciclos)

1.Disciplinas que avaliam a 

totalidade dos alunos (145) 

dos 2º e 3º ciclos:

PORT – 40  (27,6%)

ING – 65 (44,8%)

EF – 67 (46,2%)

MAT – 29 (20%)

CD – 81  (55,9%)

Atribuição exclusiva de 

níveis 4 e/ou 5

2. Restantes disciplinas (nº 

de alunos):

EV (99)  - 74 (74,7%)

TIC (93) – 48 (51,6%)

CN (86) – 33 (38,4%)

FQ (86) – 16 (18,6%)

GEO (86) – 40 (46,1%) 

HIST (86) – 32 (37,3%)

HGP (59) – 24 (40,7%)

EART  (55) – 32 (58,1%)

ESP (52) – 32 (61,5%)

ET (38) – 21 (55,3%)

EMUS (38)  – 19 (50%)

FRA (24) – 11 (45,8%)

CURSO BÁSICO DE MÚSICA(38)

INST – 16 (42,1%)

FM – 18 (47,4%)

CC – 30  (78,9%)

Atribuição exclusiva de 

níveis 4 e/ou 5

Disciplinas que 

atribuem mais de 50% 

de níveis 4 e/ou 5*

Classe de 

Conjunto

EV

ESP

EART

ET

CD

TIC

Disciplinas que atribuem 

maior nº e % de níveis < a 

3*
MAT, 57 (39,3%)

HGP, 11 (18,6%)

PORT, 16 (11%) 

*analisar os resultados de acordo com o nº 

de alunos inscritos nas disciplinas



1_Turmas com taxa de transição ou aprovação plena: 5º A; 7º A; 8º A e 9º B. Turmas com taxa de

transição > a 90%: 6ºA, 7º B e 8º B (1 aluno em situação de retenção). Turmas com taxa de transição

< a 80%: 5ºB (4 alunos retidos), 6ºB (4 alunos retidos)e 9º A (3 alunos retidos).

2_Operacionalização de Percursos de Aprendizagem Individual (PIA) – 2.º C, 22 (37,3%); 3.ºC, 36

(41,9%). Total 2.º e 3.º ciclos = 58 (40%).

3_Profissional Secundário – avaliação global de 3 módulos no curso Técnico e Auxiliar de Saúde; 5

módulos no curso de Técnico de Restaurante Bar, e 4 no curso de Informação e Animação Turística.

Relativamente à avaliação individual, constata-se:

10º TAS – uma aluna não obteve avaliação em nenhum dos módulos concluídos;

11º RB – 4 alunos com módulos por concluir;

11º TIAT – os alunos obtiveram aprovação em todos os módulos.

AVALIAÇÃO POR TURMA (2º e 3º ciclos)

Profissional Secundário

Entidades/

Fontes:

Agrupamento

de Escolas de

Gavião

(pautas)



EDUCAÇÃO INCLUSIVA

(EI)

Todos os alunos do Agrupamento

beneficiam de medidas universais.

Dos 290 alunos, 28 (- 8 alunos que no

ano transato) beneficiam de medidas

seletivas e/ou adicionais, firmando-se a

sua distribuição da seguinte forma

(número de alunos por ciclo de ensino, e

% equivalente, tendo por base o universo

total de alunos do AEG): 2 no PE

(2,2%); 6 no 1º ciclo (2,1%); 5 no 2º

ciclo (1,7%); 13 no 3º ciclo (4,5%);

2 no Profissional (2,2%).

A % de integração mais elevada ocorre no

3º ciclo.

Ténue aumento do número (e taxa) de

alunos do Pré-Escolar apoiados pela

Equipa Local de Intervenção (ELI): de 9

(22,5%) do ano letivo transato para 10

(28,6%).

EI
Taxa 

Transição/
Aprovação

EI
Taxa 

integração

12,5%
19_20 96%

20_21

100%
19_20

9,7%
20_21



Comportamento

CAPÍTULO II



Entidades/

Fontes:
Agrupamento

de Escolas de

Gavião

(Dossier de

Indisciplina,

Direção)

Ocorrências Disciplinares e aplicação de medidas

1,2%
Medidas corretivas4,3%

Ocorrências 
disciplinares

0,4%
Medidas sancionatórias



À cartografia disponibilizada acresce valorizar:

1_As 11 ocorrências disciplinares (da exclusiva responsabilidade de

docentes) registadas fixam-se nas seguintes turmas:

3º ano (2, mesmo aluno), Gavião; 7ºB (2); 8ºPCA (4); 9ºA (2); 11ºRB

(1).

Comparativamente ao mesmo período letivo transato, regista-se uma 

quebra evidente (redução em 13 ocorrências, ou seja, - 52%). 

2_Inexistência de ocorrências disciplinares, medidas corretivas e 

sancionatórias no 2º ciclo.

3_Refira-se a não concretização de registo formal de ocorrência disciplinar 

a  uma ordem de saída de sala de aula para a BE.

4_Aplicação de medidas corretivas e medida sancionatória  ocorre 

somente no 8º PCA  e 11º RB, respetivamente.

5_Relembra-se que no período decorrente entre 16 de março a 26 de 

junho de 2020, devido à ativação de Plano de E@D,  as pontuais 

situações disruptivas, ocorridas em sessões síncronas (PCA, 8º A, 9º B, 

CP), com imediata atuação do DT em estreita articulação com Equipa 

Educativa, EE/aluno e Direção.

Entidades/Fontes:
Agrupamento de Escolas de Gavião

(Dossier de Indisciplina, Direção)

EVOLUÇÃO – INDISCIPLINA (AEG)



ANÁLISE SWOT

CAPÍTULO III
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Strenghts Weaknesses

*Robustez das taxas de transição/aprovação: Agrupamento, 1º e 3º ciclos

*Erradicação do abandono escolar (sustentabilidade)

*Taxas de sucesso > a 90% da totalidade das disciplinas ou áreas disciplinares que integram o Departamento Curricular de Expressões

*Taxa de sucesso nas disciplinas do Curso Básico de Música

*Apoio do Agrupamento na capacitação digital e cedência de recursos tecnológicos durante o E@D

*Contributo do Curso Profissional de Secundário para a estabilização do número de alunos no Agrupamento

*Organização e implementação de todas as medidas de apoio às aprendizagens constantes na legislação (apoios pedagógicos; Educação

Especial; Apoio Específico Tutorial; SPO; ELI; Programa Mentoria)

*Incentivo à formação/capacitação tecnológica digital de docentes e alunos

*Diminuição do nº de ocorrências disciplinares e aplicação de medidas corretivas e seletivas – ausência total no 2º ciclo

*Intervenção da BE no planeamento e operacionalização de projetos transversais e agregadores de temáticas multidisciplinares

*Manutenção de sessões de trabalho das equipas educativas em regime semanal (no horário de todos os docentes, sem sobrecarga)

**Média de qualidade na totalidade das disciplinas (mediania)

*Taxas de transição/aprovação nas turmas B, do 5º e 6º anos, e 9º A

* Taxa de sucesso na disciplina de Matemática nos 7º e 9º anos

*Decréscimo número de alunos com menções ou níveis de classificação = ou

> a Bom/ 3 (na totalidade)

*Número elevado de alunos sem possibilidade de alcançar percurso de

aprendizagem de sucesso (sem qualquer retenção)

E
X

T
E
R
N

O
S

0pportunities Threats
*Reforço do diálogo com os Parceiros Comunitários 

*Sustentabilidade dos protocolos com instituições diversas

*Integração de alunos na Comunidade Educativa do Gavião oriundos de concelhos limítrofes (Abrantes, em particular)

*Adesão, através da formalização de candidaturas, a projetos nacionais/internacionais

* *Manutenção do E@D e Estado de Emergência

*Elevada % de alunos apoiados pelo ASE (supera a taxa nacional)

*Habilitações académicas dos EE

*Elevada % de alunos sem recursos tecnológicos próprios

*Número total de alunos inferior a 300 (modelo demográfico, fase 5 ?)

MATRIZ SWOT 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GAVIÃO

Apresentação em sessão nº 6 do 

Conselho Pedagógico
17 de fevereiro de 2021


