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1 – Introdução
O presente relatório visa dar cumprimento ao estipulado no contrato de autonomia assinado
entre a Escola Secundária de Gago Coutinho e o Ministério da Educação e Ciência na pessoa do
Senhor Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares.
Este contrato alicerça-se no cumprimento dos objetivos estratégicos do Projeto Educativo de
Escola e na identificação de pontos fortes e de oportunidades de melhoria, decorrentes tanto
da avaliação externa, a que a escola foi sujeita em fevereiro de 2012, como do processo de
autoavaliação iniciado no ano letivo de 2011-12, e pretende atingir um conjunto de objetivos
gerais e operacionais. Por outro lado, e considerando a integração da escola no PNPSE, no ano
letivo de 2018/19, este relatório reflete, igualmente, as ações de melhoria ao nível dos
resultados escolares e do trabalho colaborativo entre docentes.
2 – Execução dos objetivos e metas
Durante o ano letivo foram implementadas ações e atividades (ver ponto 3) para tentar atingir
os objetivos gerais e operacionais definidos no contrato de autonomia.
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4 – Grau de cumprimento dos compromissos assumidos
Consideramos que, de uma maneira geral, os compromissos assumidos foram cumpridos. A
taxa de abandono está muito próxima dos 0,0% e os resultados de conclusão dos Cursos
Científico-Humanísticos evoluiu muito favoravelmente situando-se nos últimos cinco anos
sempre acima dos 60,0%. Verifica-se, também, uma melhoria dos resultados dos Cursos
Profissionais.

5 – Evolução dos resultados escolares dos alunos nos diferentes anos de escolaridade
Segundo os dados fornecidos pelo MISI, no ano letivo de 2018/2019, verificamos uma
melhoria, dos resultados no 12º ano. O valor alcançado está, pelo sexto ano consecutivo,
acima do 60,0%, passando no ano letivo de 2018/2019 para 70,8%, contra de 62,8% do ano
letivo de 2017/2018. Estes valores estão em convergência com o compromisso assumido pela
escola no contrato de autonomia.
Registamos, também, uma evolução muito positiva da taxa de transição do 10º ano, dos cursos
científico- humanísticos que foi de 89,3%, acima da taxa de transição nacional e acima da
média do ano anterior da escola que foi de 79,0%.
Por outro lado, a taxa de sucesso dos Cursos Profissionais, no 3º ano, manteve uma trajetória
muito positiva tendo atingido a taxa de conclusão de 66.9%.
Os dados dos cursos profissionais têm vindo, como poderemos ver nos números apresentados
a seguir, a apresentar melhorias consecutivas o que atesta o bom trabalho que consideramos
estar a realizar. No ano letivo de 2013/2014 foi de 28,6%, no ano letivo de 2014/2015 foi de
50,9%, no ano letivo de 2015/2016 foi de 54,5%, no ano letivo de 2016/2017, foi de 56,8% e no
ano letivo 2017/2018 foi de 72,6%.
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