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1 – INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a auto-avaliação e para 
a avaliação externa. Neste âmbito, tem vindo a ser cumprido, desde 2006, um programa nacional de 
avaliação dos jardins-de-infância e das escolas básicas e secundárias públicas. 

Aproximando-se o fim de ciclo deste 
programa de avaliação, foi constituído um 
grupo de trabalho (Despacho Conjunto n.º 
4150/2011, de 4 de Março), com a missão de 
preparar uma proposta para o modelo de 
avaliação externa das escolas a vigorar no 
próximo ciclo. Como etapa desta preparação, 
foi desenvolvida a experimentação em doze 
agrupamentos de escolas e escolas, um dos 
quais o Agrupamento de Escolas n.º 1 de 
Beja. 

O presente relatório expressa os resultados 
da avaliação externa do Agrupamento 
realizada pela equipa de avaliação, na 
sequência da visita efectuada entre 2 e 4 de 
Maio de 2011. As conclusões decorrem da 
análise dos documentos fundamentais 
Agrupamento, em especial da sua auto-
avaliação, dos indicadores de sucesso 
académico dos alunos, das respostas aos 
questionários de satisfação da comunidade e 
da realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação 
externa fomente e consolide a auto-avaliação 
e resulte numa oportunidade de melhoria 
para o Agrupamento, constituindo este 
documento um instrumento de reflexão e de 
debate. De facto, ao identificar pontos fortes e 
áreas de melhoria, este relatório oferece 
elementos para a construção ou o 
aperfeiçoamento de planos de acção para a 
melhoria e de desenvolvimento de cada 
escola, em articulação com a administração 
educativa e com a comunidade em que se 
insere.  

A equipa de avaliação externa visitou a escola-sede do Agrupamento, a Escola Básica do 1.º ciclo com 
Jardim-de-Infância de Baleizão e o Centro Escolar de Santa Maria.    

A equipa congratula-se com a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento e regista a 
colaboração demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação.  

  

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios  

EXCELENTE – A acção da escola tem produzido um impacto 
consistente e muito acima dos valores esperados na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respectivos 
percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade 
dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais 
consolidadas, generalizadas e eficazes. A escola distingue-se pelas 
práticas exemplares em campos relevantes. 

MUITO BOM – A acção da escola tem produzido um impacto 
consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respectivos 
percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade 
dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais 
generalizadas e eficazes. 

BOM – A acção da escola tem produzido um impacto em linha com 
o valor esperado na melhoria das aprendizagens e dos resultados 
dos alunos e nos respectivos percursos escolares. A escola 
apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, 
em resultado de práticas organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A acção da escola tem produzido um impacto 
aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens e 
dos resultados dos alunos e nos respectivos percursos escolares. 
As acções de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do 
tempo e envolvem áreas limitadas da escola.   

INSUFICIENTE – A acção da escola tem produzido um impacto 
muito aquém dos valores esperados na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respectivos 
percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos 
fortes na generalidade dos campos em análise. A escola não 
revela uma prática coerente, positiva e coesa. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja, constituído em 1998-1999, localiza-se no concelho e no distrito 
de Beja, e tem a sua sede na Escola Básica Integrada de Santa Maria. Inclui ainda as Escolas do 1.º 
Ciclo com Jardim-de-Infância de Baleizão (EB1/JI), de Nossa Senhora das Neves e de S. Matias e um 
grupo de alunos, do Bairro das Pedreiras, nas instalações do Regimento de Infantaria n.º 3, em 
consequência da extinção da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 7 de Beja.  

As 1057 crianças e alunos distribuem-se pela educação pré-escolar (132 – 6 grupos), 1.º ciclo (515 - 25 
turmas) e pelos 2.º e 3.º ciclos (410 – 22 turmas), 10 dos quais numa turma de Percursos Curriculares 
Alternativos (PCA), 11 noutra do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) e 23 nos dois 
cursos de educação e formação (CEF). Cerca de 150 alunos pertencem à comunidade cigana. No ensino 
básico, 51 são de nacionalidade estrangeira (19 do Brasil) e apenas 10,5% dispõem de computador com 
ligação à internet (valor que se situa entre os mais baixos do todo nacional). A idade média dos alunos 
está acima da média nacional, com particular destaque para a dos que frequentam os 4.º e 6.º anos, que 
se encontra claramente acima, prefigurando problemas ao longo do seu percurso escolar. Relativamente 
à Acção Social Escolar, constata-se que 56,2% dos alunos beneficiam de auxílios económicos (66,8% no 
Escalão A) e que a comparação entre os valores observados no Agrupamento e os do conjunto nacional 
revela uma melhoria da sua posição relativa ao longo do ensino básico quando comparamos os 4.º, 6.º e 
9.º anos. 

A inserção geográfica do Agrupamento, designadamente a da sua Escola-Sede, na periferia da cidade de 
Beja e na proximidade de bairros sociais desfavorecidos, reflectida no contexto educativo, fundamentou 
a nova candidatura a Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), projecto que teve início no 
ano lectivo de 2009-2010.  

A educação e o ensino estão a cargo de 138 docentes, 62,3% pertencem ao Quadro do Agrupamento 
(valor claramente abaixo da mediana nacional para o ensino básico) e 67,4% leccionam há mais de 10 
anos. As restantes funções são asseguradas por 10 assistentes técnicos, 35 assistentes operacionais e 
por cinco técnicos do TEIP e uma terapeuta da fala. 

Os pais e encarregados de educação têm, na sua maioria, habilitações que não vão além do 3.º ciclo, 
expressas nas profissões que exercem e nos níveis de qualificação exigidos, embora a posição relativa do 
Agrupamento se situe ligeiramente acima da mediana nacional tanto para as habilitações como para as 
profissões qualificadas. Conhecem-se as habilitações de 77% e as profissões de 59% dos pais e 
encarregados de educação. 

 

3- AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 
tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 
formula as seguintes apreciações:  

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

As aprendizagens são monitorizadas, desde a educação pré-escolar, e foram fixadas metas para os 
resultados escolares. No final do ano lectivo transacto, e de acordo com o Relatório Final de Execução do 
Projecto TEIP, de Outubro de 2010, verificou-se um aumento das taxas globais de sucesso escolar e da 
sua qualidade, em todos os ciclos, comparativamente ao ano anterior, embora inferior ao esperado.  
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Os resultados nas provas de aferição de 4.º e de 6.º ano e nos exames nacionais do ensino básico ficaram, 
no geral, muito abaixo dos valores esperados em Língua Portuguesa e em Matemática. Salientam-se 
como excepção os resultados de Matemática no 4.º ano que se posicionaram muito acima do esperado. Já 
as taxas de conclusão de 4.º e de 9.º ano estiveram muito abaixo dos valores esperados, enquanto a de 6.º 
ano ficou muito acima, donde se questiona a avaliação sumativa interna e o peso atribuído a outras 
dimensões formativas e a qualidade dos procedimentos de aferição da avaliação e da sua fiabilidade.   

Os resultados escolares são alvo de grande atenção e de análise nos órgãos e nas estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica e comparados com os dos anos anteriores e com os das 
provas de aferição e dos exames nacionais do ensino básico. A sua melhoria determinou a adopção de 
respostas educativas, em particular, nas áreas em que são menos satisfatórios, e o reforço da articulação 
com as famílias. A qualidade das aprendizagens e do sucesso integra, aliás, um dos três eixos do plano 
de acção do Projecto TEIP.  

Também o absentismo e o abandono escolares, cuja prevenção se insere no plano de acção do TEIP, são 
continuamente acompanhados. Os dados recolhidos permitiram caracterizar o abandono escolar e a sua 
evolução, em relação ao ano anterior. Em 2010, foi reduzido, tendo sido ultrapassada a meta 
estabelecida no 1.º ciclo e nos 2.º e 3.º ciclos ficou ligeiramente aquém de a alcançar. No que se refere a 
assiduidade, foram observados progressos no 3.º ciclo, com uma redução do número de faltas em 23,3%, 
diferente do que sucedeu no 2.º ciclo, em que subiu 2,3%. No 1.º ciclo, não foi feito qualquer paralelismo, 
por não existirem dados confiáveis. Na educação pré-escolar, tem-se registado um aumento de 
frequência de crianças da comunidade cigana, investindo as educadoras, em colaboração com a 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, na melhoria dos níveis de assiduidade e de pontualidade. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

A extensão das aprendizagens a outros domínios e o maior envolvimento dos alunos na vida escolar são 
evidentes nas práticas e nas iniciativas. Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos são implicados na Equipa de 
Mediação de Conflitos e estão representados nos conselhos de turma e nas assembleias de delegados. 
Tomaram conhecimento, no início do ano lectivo, pelos directores de turma, do Projecto Educativo e dos 
direitos e deveres que lhes estão atribuídos no Regulamento Interno. Foram envolvidos na definição das 
regras e apresentaram propostas de actividades. No 1.º ciclo, avaliam o trabalho realizado e o 
comportamento, em assembleias de turma. A participação em acções do Plano Anual de Actividades 
(projectos, comemorações, clubes e visitas de estudo) faculta-lhes oportunidades e experiências de 
aprendizagem complementares. 

A prevenção da indisciplina e da violência, outro eixo do plano de acção, e o cumprimento das metas 
estipuladas fundamentam actividades e projectos, designadamente os do Programa de Competências 
Sociais (Com)Viver com os Outros. Realçam-se o projecto Eu e os Outros, orientado para a melhoria do 
relacionamento interpessoal, o projecto Stop Bullying, de promoção de um ambiente social positivo, a 
dinamização dos recreios no 1.º ciclo, por técnicas do TEIP, e a Turma do Mês, de valorização do 
comportamento das turmas. A aproximação das famílias da comunidade cigana determinou a 
contratação de um mediador, cuja intervenção se tem revelado muito útil. 

A valorização e o reconhecimento do mérito justificaram a instituição do Diploma de Mérito de 
Comportamento e a atribuição de prémios aos alunos que se destacaram pelos resultados obtidos e pelo 
comportamento e atitude, a par do incentivo e do reforço positivo dos seus desempenhos, no quadro de 
uma relação pedagógica de grande proximidade. A atenção dispensada aos colegas mais novos e aos 
mais carenciados, para que têm sido sensibilizados, e as tutorias entre pares, modalidade frequente e 
pedagogicamente eficaz, fomentam o espírito de solidariedade. 

O comportamento dos alunos é monitorizado desde o início do Projecto TEIP, tendo em vista a redução 
da indisciplina. Apesar de se ter constatado uma redução da agressividade e da conflitualidade, o 
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Agrupamento registou um elevado número de ocorrências (309 assinaladas no ano lectivo 2009-2010), 
não sendo possível avaliar o grau de consecução da meta fixada, dada a inexistência de dados rigorosos 
de 2008-2009. O programa «Sumários Digitais» tem permitido aos directores de turma intervir com 
maior oportunidade junto das famílias, em articulação, quando necessário, com a Directora e com outros 
parceiros. 

De um modo geral, os alunos prosseguem os estudos, após a conclusão do ensino básico. Dos que 
optaram por ofertas educativas com componente profissionalizante, dois ingressaram no mercado de 
trabalho, continuando outros a sua formação.   

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Os pais e encarregados de educação que responderam aos questionários mostram-se, no global, 
satisfeitos com o funcionamento do Agrupamento e com a educação e o ensino. Os encarregados de 
educação dos alunos do ensino básico consideram o ensino bom, assim como os resultados escolares. São 
informados sobre o que é ensinado e incentivados a apoiar nas tarefas escolares. Referem que os filhos 
são tratados com justiça e que os professores têm em conta as suas necessidades, apoiando-os 
devidamente. Alguns são críticos quanto à qualidade dos serviços do bufete e do refeitório, às condições 
de conforto e de higiene e à segurança.  

Os alunos respondentes têm expectativas elevadas, salientando a importância das aprendizagens 
escolares para o seu futuro, e estão satisfeitos com o modo como aprendem e como os professores 
ensinam. Valorizam as experiências que realizam em sala de aula, a biblioteca e as visitas de estudo. 
Percepcionam como negativo o comportamento dos pares, as condições de higiene e de limpeza e o 
serviço de almoços. Alguns pronunciam-se desfavoravelmente sobre as condições da sua escola e quanto 
à segurança. Também a resolução dos problemas de indisciplina suscita a discordância de alguns 
alunos. 

Os trabalhadores mostram-se agradados com o funcionamento global do Agrupamento. Gostam de 
trabalhar na instituição educativa, apreciando a qualidade do ambiente, são incentivados a participar 
na vida escolar e estão satisfeitos com as condições de higiene e de limpeza e com o funcionamento dos 
serviços administrativos. Referem que a direcção é acessível e disponível e que gere os conflitos de forma 
eficaz, sentindo-se implicados no processo de auto-avaliação. Dão nota do seu desagrado com o 
comportamento dos alunos e com a relação que estes estabelecem consigo. Alguns relevam a falta de 
equidade na gestão dos trabalhadores e a reduzida eficácia na comunicação interna.  

O contributo do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade é reconhecido na vertente da 
inclusão, sobretudo na prevenção e no combate ao abandono e na melhoria dos resultados, através de 
uma oferta educativa e de aprendizagens diversificadas e do estabelecimento de parcerias com 
entidades locais. 

 
A acção do Agrupamento tem produzido um impacto irregular na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados dos alunos, tendo ficado, no geral, muito abaixo do valor esperado. As iniciativas tendentes a 
um maior envolvimento dos alunos na vida escolar e nas actividades e de prevenção da indisciplina e da 
violência são considerados pontos fortes. Os pais e encarregados de educação, os alunos e os 
profissionais apresentam elevados níveis de satisfação nas respostas aos questionários. Tais 
fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM. 
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3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

A articulação entre ciclos, identificada como um dos vectores que carece de investimento, adquire maior 
expressão entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo e entre os 2.º e 3.º ciclos e transparece nos projectos e 
nas actividades com carácter aglutinador, se bem que as dificuldades de transporte sejam um 
constrangimento a uma interacção regular entre as escolas de jardins-de-infância agrupados. A gestão 
das orientações curriculares e do currículo nos diferentes ciclos do ensino básico é assumida pelas 
estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica, que procedem ao planeamento e 
perspectivam formas de articulação horizontal, ainda que a sua operacionalização não seja perceptível 
de todo nos projectos curriculares de turma analisados. 

A contextualização do currículo é uma preocupação. O Projecto Curricular de Agrupamento, articulado 
com o Projecto Educativo, identifica as áreas de aprendizagem e as competências gerais a promover. 
Neste âmbito, a expressão e a comunicação, oral e escrita, a par das competências instrumentais na 
Matemática e da formação pessoal e social, são dimensões cruciais desde a educação pré-escolar. Os 
projectos curriculares de grupo e de turma têm em conta as necessidades das crianças e dos alunos, no 
plano da diferenciação e da individualização da aprendizagem. São avaliados ao longo do ano, não 
sendo, contudo, muito visíveis as reformulações exigidas pelo eventual reajustamento de estratégias. 

O planeamento de médio e longo prazo é adaptado aos grupos e às turmas, depois de aprovado em 
Conselho Pedagógico, e alvo de monitorização periódica nos departamentos curriculares e nos conselhos 
de turma. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

A adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem é um aspecto relevante e que 
justifica as medidas de diferenciação pedagógica, a adesão ao Programa Mais Sucesso Escolar - Projecto 
Turma Mais, os projectos e as acções dirigidas ao desenvolvimento de competências fundamentais em 
Língua Portuguesa e em Matemática. O ensino das ciências também adquire relevo, na abordagem dos 
conteúdos programáticos e no conjunto de práticas no Centro de Recursos Experimentais, uma 
iniciativa inovadora, que tem contribuído para o incremento da actividade experimental, no projecto 
«Experimentar, entender e saber», e para um maior interesse e gosto pelas ciências, desde educação pré-
escolar. A dimensão artística é favorecida pelo ensino articulado da música e da dança e pelas 
actividades de enriquecimento curricular, contribuindo a exposição de trabalhos para a aprazibilidade 
dos espaços. Os docentes utilizam os equipamentos informáticos, como auxiliares de aprendizagem, tal 
como assinalado pelos alunos. No apoio às actividades de leitura e de ciências, há circulação de livros e 
de material experimental.  

Nas Actividades de Enriquecimento Curricular, cuja entidade promotora é o Agrupamento, não existe 
articulação entre os seus dinamizadores e os coordenadores dos grupos disciplinares afins, não obstante 
os docentes do 1.º ciclo assegurarem procedimentos de supervisão pedagógica. Foi salientada, no 
entanto, a necessidade de monitorização do Ensino do Inglês, no pressuposto da sequencialidade da 
aprendizagem, no 2.º ciclo. Acresce referir, como solução ajustada às necessidades da população escolar, 
nas interrupções lectivas, o projecto «Escola sem aulas», com actividades educativas, sociais, culturais e 
lúdicas, visando o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, e o apoio à realização das provas de 
aferição e dos exames nacionais.  

Na constituição dos grupos e das turmas, em especial na transição de ciclo, é respeitada a informação 
dos docentes do ano lectivo anterior, caso não tenha sido possível respeitar o critério da continuidade 
educativa.  
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PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

Os percursos educativos são avaliados, contínua e periodicamente, mediante instrumentos 
diversificados, tendo em conta os critérios gerais de avaliação, ajustados às características das turmas e 
às várias dimensões da aprendizagem, depois de definidos em Conselho Pedagógico. Na aferição de 
procedimentos, são aplicados testes intermédios e provas de aferição interna, concorrendo para o mesmo 
fim a elaboração de instrumentos de avaliação e, por vezes, a correcção partilhada de testes. Os pais são 
informados sobre o progresso escolar dos filhos. Na educação pré-escolar, é-lhes entregue um documento 
de registo de avaliação, no final dos 1.º e 3.º períodos.   

A supervisão da qualidade das práticas lectivas assenta na verificação do cumprimento das 
planificações individuais e na análise dos resultados escolares, já que a observação de aulas se 
restringiu à avaliação do desempenho docente. Neste contexto, revelam-se as dinâmicas geradas pelo 
Plano da Matemática, favoráveis a um maior acompanhamento e enquadramento do trabalho dos 
professores. Os coordenadores e os subcoordenadores de departamento apoiam os pares, quando 
necessário. 

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

A dimensão de escola inclusiva está bem patente no Projecto Educativo e nas respostas à 
heterogeneidade dos alunos. Os alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente 
são apoiados por docentes de educação especial, em articulação com os titulares de turma, privilegiando-
se a aquisição das aprendizagens nucleares. A referenciação, a elaboração do relatório técnico-
pedagógico e o desenvolvimento dos programas educativos individuais congregam a participação dos 
pais e encarregados de educação e dos técnicos. A avaliação das medidas ocorre periodicamente com 
todos os intervenientes, a partir dos relatórios individuais de cada aluno. A carência de docentes de 
educação especial constitui um constrangimento, como foi referido, a par da inexistência de Serviços de 
Psicologia e Orientação, valendo, nestas circunstâncias, a psicóloga do TEIP, cuja colaboração foi 
valorizada. Ao nível dos Planos Individuais de Transição, a resposta do Centro de Recursos para a 
Inclusão do Centro de Paralisia Cerebral de Beja é tida como diminuta. 

As dificuldades de aprendizagem dos alunos dão lugar à elaboração de planos de recuperação e de 
acompanhamento e à diferenciação de estratégias, em sala de aula, em especial, na forma de uma 
atenção e de um apoio mais individualizados, e à frequência de clubes. Os pais são implicados na 
elaboração dos planos e incentivados a apoiar as actividades escolares. Os projectos «Com ajuda, 
aprender é mais fácil» - sala de compensação e «Escola sem aulas» concorrem para melhores 
desempenhos e procuram atenuar os efeitos da falta de assiduidade dos alunos da comunidade cigana. 
Também é prestado apoio aos alunos com potenciais de aprendizagem mais elevados, beneficiando dez 
de planos de desenvolvimento. 

 
A prevalência de pontos fortes que caracterizam o desempenho do Agrupamento neste domínio, em 
resultado de práticas organizacionais eficazes, tem proporcionado um impacto claramente positivo na 
melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos, o que justifica atribuição da classificação de 
BOM.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

O Projecto Educativo, incorporado no Projecto TEIP, foi concebido para o triénio 2008-2009/2010-2011 e 
define, com clareza, as áreas prioritárias e as metas a alcançar. De acordo com o diagnóstico então 
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realizado, que teve a participação de trabalhadores, de pais e encarregados de educação e de alunos, e 
com as dificuldades identificadas, foram propostos três eixos estruturantes do plano de acção, a saber: a 
prevenção do abandono e do absentismo e a melhoria da qualidade das aprendizagens e do sucesso; a 
prevenção da indisciplina e da violência e a promoção de comportamentos positivos e de estilos de vida 
saudáveis; e o reforço da articulação escola/família/comunidade e do envolvimento das famílias no 
acompanhamento do percurso escolar dos alunos. Ao vasto conjunto de actividades daquele plano de 
acção são associadas as do Plano Anual de Actividades (PAA), documento denso e de consulta difícil, 
sendo de assinalar a ausência de uma correspondência efectiva entre os dezasseis objectivos gerais, as 
actividades e as metas propostas.  

A direcção evidencia uma forte capacidade de mobilização da comunidade e grande abertura a propostas 
e a iniciativas com reflexo na diversificação da oferta educativa e na melhoria das aprendizagens. 
Incentiva a participação de todos os agentes educativos e encarregados de educação e dinamiza vários 
programas e projectos, de âmbito nacional, local e internacional. Celebrou parcerias e protocolos com 
diferentes entidades, públicas e privadas, para a concretização do seu Projecto Educativo, na 
perspectiva da partilha de recursos e de uma intervenção conjunta e articulada, com impacto positivo no 
desenvolvimento de acções com conteúdos formativos diversos e na redução do abandono e do 
absentismo escolares.  

Os progressos observados, em dimensões fundamentais da organização, monitorizados no âmbito da 
avaliação do Projecto TEIP, com a colaboração de um perito externo da Escola Superior de Educação de 
Beja, são sentidos como resultado do esforço e do empenhamento colectivo e a sua consolidação e 
aprofundamento como um desafio. Apesar do clima vivenciado internamente não corresponder à 
representação social da organização escolar, de indisciplina e de conflitualidade, como mencionado por 
alguns dos interlocutores, o certo é que as iniciativas com projecção e visibilidade locais têm sido pouco 
eficazes na promoção de uma outra imagem no exterior, não obstante a capacidade de atracção do 
ensino articulado da música e da dança e do seu contributo para a integração comunitária da EBI de 
Santa Maria. Neste domínio, são de relevar o Centro Escolar, inaugurado no presente ano lectivo, pelas 
excelentes condições que disponibiliza, e o pavilhão gimnodesportivo, partilhado com outras entidades. 
O Agrupamento deu a conhecer pontualmente as práticas que desenvolve no TEIP, em encontros 
promovidos pelo Ministério da Educação, ao mesmo tempo que tem facultado a outros estabelecimentos 
de ensino o seu Projecto Educativo para consulta. 

A autarquia é um parceiro privilegiado. Mantém contacto regular com o Agrupamento, está 
representada no Conselho Geral e disponibiliza-lhe recursos essenciais. A Câmara Municipal conhece os 
resultados e destaca a grande abertura da organização escolar a iniciativas e a projectos, pretendendo, 
por outro lado, reforçar a sua acção no acompanhamento do trabalho realizado. Realça-se o grande 
investimento na requalificação do parque escolar, dotando as EB1/JI das condições adequadas à 
realização da educação e do ensino.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

Na gestão dos recursos humanos e na afectação às tarefas, são atendidos o perfil e as competências 
individuais dos trabalhadores, se bem que um número considerável de inquiridos assinale falta de 
equidade. Na atribuição do serviço docente, incluindo os cargos de director de turma e de coordenador de 
departamento curricular, preponderam critérios pedagógicos, nomeadamente o da continuidade ao longo 
do ciclo, além dos normativos legais e de outros aspectos como a disponibilidade e a capacidade de 
liderança e de diálogo com os alunos e com as famílias. A composição das equipas pedagógicas reveste-se 
do maior cuidado, quando estão em causa as turmas PIEF, CEF e PCA. Na distribuição do serviço não 
docente, também são ponderadas a experiência e a apetência profissional, bem como os conhecimentos e 
as exigências específicas que algumas funções exigem (reprografia, bufete e biblioteca), não sujeitas, por 
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esse motivo, à rotatividade, sendo que nem sempre é garantida a total satisfação do pessoal envolvido. 
Nos Serviços Administrativos, está a ser implementada a gestão por processos.  

As necessidades de formação são identificadas e dão origem a um plano de formação, apresentado 
posteriormente ao Centro de Formação Margens do Guadiana, que não tem respondido às expectativas. 
Em compensação, tem sido organizada formação interna para o pessoal docente e não docente, com 
recursos próprios, em diversas áreas, que não cobrem, contudo, as necessidades identificadas (cerca de 
19 % dos profissionais mostram-se insatisfeitos com a formação recebida). 

Os trabalhadores reconhecem que são estimulados a participar na vida escolar (89%) e que os seus 
contributos são valorizados (77%). Para a concretização dos objectivos do projecto TEIP, e no âmbito da 
autonomia concedida ao Agrupamento, foram reforçados os recursos, através da contratação de técnicos, 
que desempenham funções de reconhecida importância. A avaliação de desempenho cumpre o 
estabelecido na legislação. 

Os espaços e os equipamentos são alocados às actividades, em função das necessidades. Adequam-se, de 
um modo geral, à realização da educação e do ensino, embora o edifício dos 2.º e 3.º ciclos apresente 
alguns problemas de infiltração e na óptica de 38% dos alunos inquiridos não disponha de boas 
condições. A higiene e a limpeza são objecto de reparo por parte de 38% dos alunos, situação corroborada 
por 53% dos do 1.º ciclo. Refira-se ainda, a este propósito, que 36% dos pais têm opinião negativa acerca 
do conforto e da higiene. Os edifícios da educação pré-escolar e do 1.º ciclo das freguesias rurais e o novo 
Centro Escolar possuem infra-estruturas muito favoráveis ao desenvolvimento das actividades lectivas, 
da componente de apoio à família e de enriquecimento curricular. São de notar as bibliotecas, pela sua 
dinâmica, no desenvolvimento de competências de literacia, o Centro de Recursos Experimentais, no 
incremento do ensino experimental, e os meios informáticos, cada vez mais utilizados no processo 
educativo. A circulação de materiais entre a Escola-Sede e as unidades agrupadas atenua as assimetrias 
existentes.   

O Conselho Geral definiu as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. Para lá das verbas do 
Orçamento de Estado e do POPH, são geradas outras, através da candidatura a projectos.  

 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

A circulação da informação e a comunicação são asseguradas pelos mecanismos instituídos e facilitadas 
pela utilização da internet. É frequente o uso do correio electrónico, de blogs e da página Web, a par de 
reuniões, nos diferentes órgãos e estruturas, e da disponibilização de informação, em placards. Os pais e 
encarregados de educação, em geral pouco participativos, não deixam de estabelecer contacto frequente 
com os docentes titulares ou com os directores de turma (94% consideram acessível a linguagem 
utilizada na relação com os docentes e 89% sentem-se informados sobre o que os seus educandos estão a 
aprender). O reforço da articulação com as famílias e a sua maior responsabilização justificaram a 
celebração de um Pacto Escola, Família, Comunidade.   

A abertura da direcção, o diálogo permanente e a rápida resolução de problemas emergentes são 
procedimentos que previnem conflitos e concorrem para o bom ambiente vivenciado, como foi constatado 
no decurso desta avaliação externa. Ainda que 83% dos pais avaliem positivamente o seu trabalho e que 
80% estejam satisfeitos com a escola, 22% consideram que os problemas de indisciplina não são bem 
resolvidos e 18% que as suas opiniões não são respeitadas. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

O Texto de Apresentação do Agrupamento, marcadamente descritivo, não estabelece ligação com os 
aspectos identificados, em 2007, como áreas de melhoria na avaliação externa. Em 2010, foi iniciado um 
processo de auto-avaliação que permitiu efectuar um diagnóstico, que identifica com clareza os pontos 
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fortes e as áreas de melhoria da organização escolar, através de análise documental e de questionários 
de satisfação aos profissionais, aos alunos e aos pais e encarregados de educação, estando em curso a 
elaboração do Plano de Melhoria, ao mesmo tempo que se perspectiva a reformulação do Projecto 
Educativo. Conduzido por uma equipa, constituída por docentes, um assistente técnico e pela presidente 
da Associação de Pais, adoptou como ferramenta o modelo CAF (Common Assessment Framework), 
tirando partido da formação que dois dos seus elementos haviam tido. Em paralelo, existem equipas 
sectoriais, observatórios com práticas de monitorização e de avaliação, designadamente do Projecto 
TEIP, do Plano Anual de Actividades, dos resultados escolares, do Projecto Turma Mais e da Biblioteca 
Escolar/Centro de Recursos. A rentabilização de recursos e a obtenção de uma visão global do 
desempenho do Agrupamento exigem o aprofundamento da articulação entre a equipa de auto-avaliação 
e os referidos observatórios. O alargamento da auscultação a outros elementos da comunidade 
educativa, o maior envolvimento do Conselho Geral, a divulgação e o debate acerca do Plano de 
Melhoria são aspectos que devem ser objecto de reflexão. 

 
O Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais eficazes. As actuações positivas são a norma, o que justifica a atribuição da 
classificação de BOM. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA      

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho do Agrupamento:   

 A oferta educativa e a diversidade de respostas e de modalidades de apoio educativo, individual 
e em grupo, na prevenção do abandono e do insucesso escolares e da melhoria de alguns dos 
resultados; 
 

 A acção desenvolvida com o intuito de reduzir os níveis de indisciplina, na EBI, e de instituir um 
clima educativo mais favorável à aprendizagem; 

 

 O ensino experimental das ciências, valorizado desde a educação pré-escolar e incrementado 
pelo Centro de Recursos Experimentais; 
 

 O incentivo à participação de todos os agentes educativos, no quadro da prestação de um serviço 
público de melhor qualidade, mais ajustado à necessidade de superação dos problemas 
identificados; 
 

 A dinamização de programas e de projectos, de âmbito nacional, local e internacional, e o 
estabelecimento de parcerias com diferentes entidades públicas e privadas; 
 

 O diagnóstico resultante do processo de auto-avaliação, com a identificação clara dos pontos 
fortes e das áreas de melhoria. 

 

A equipa de avaliação entende que as áreas de maior fragilidade, onde o Agrupamento deve incidir 
prioritariamente os seus esforços para a melhoria, são as seguintes: 

 Os resultados escolares, tendo em vista o seu incremento global, e a aproximação das 
classificações internas às das provas de aferição e dos exames nacionais; 
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 A indisciplina na EBI e a sua prevenção, em face do elevado número de ocorrências em 2009-
2010, através do aprofundamento e do alargamento do plano de acção traçado; 

 

 A articulação curricular entre ciclos, para o reforço da sequencialidade das aprendizagens; 
 

 A supervisão da prática lectiva, na óptica do desenvolvimento profissional dos docentes; 
 

 O serviço de bufete e de refeitório e as condições de higiene e de conforto, na EBI, para melhoria 
da qualidade do serviço prestado e dos níveis de satisfação dos alunos e dos pais e encarregados 
de educação; 
 

 A auto-avaliação, como processo unificador do trabalho da equipa de auto-avaliação e dos 
diversos observatórios, numa perspectiva organizacional, e o desenvolvimento de acções de 
melhoria. 
 
 
 
 
 
 

A Equipa de Avaliação Externa: 

Isabel Fialho, Manuel Lourenço e Maria Leonor Duarte 

 


