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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 de Coronado 
e Covelas, Trofa. 

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 com 1.º ciclo e 
Jardim-de-Infância da Portela e a Escola Básica com 1.º ciclo e o Jardim-de-infância da Feira Nova.    

A equipa congratula-se com a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento de Escolas 
de Coronado e Covelas 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 de Coronado e Covelas situa-se no concelho da Trofa, distrito do Porto. 
Constituído em 2001, abrange oito estabelecimentos de educação e ensino: um jardim-de-infância, uma 
escola do 1º ciclo, cinco escolas do 1.º ciclo com jardim-de-infância e a Escola Básica com 2.º e 3.º ciclos de 
S. Romão de Coronado, edificada em 1994 e sede do Agrupamento. A população escolar decresceu 
ligeiramente no último triénio, sendo actualmente constituída por 1272 crianças/alunos (57 
grupos/turmas). Destes, 181 frequentam a educação pré-escolar (8 grupos); 459, o 1.º ciclo (21 turmas); 
266, o 2.º ciclo (12 turmas); 332, o 3.º ciclo do ensino regular (14 turmas) e 34, os dois cursos de educação 
e formação de tipologia 2 (Cuidados de Beleza e Hotelaria e Restauração).  

O Agrupamento tem 120 professores. Apesar de a maioria ter mais de 10 anos de experiência 
profissional, 65,8% têm entre 1 e 5 anos de experiência neste Agrupamento, reflectindo a elevada 
mobilidade docente. Cerca de 66% dos professores são do quadro do Agrupamento, situando-se muito 
abaixo do valor mediano nacional para o Ensino Básico (75%). Dos 45 trabalhadores não docentes, 
57,4% têm mais de 10 anos de serviço e 86% exercem funções no Agrupamento há mais de 5 anos, o que 
revela estabilidade deste grupo profissional. O rácio aluno/não docentes é de 28, valor consentâneo com 
a mediana nacional. Da análise dos factores socioeconómicos e culturais conclui-se que 56% dos alunos 
do ensino básico beneficiam da Acção Social Escolar, valor considerável reflectindo um grau significativo 
de carência económica da população escolar (os dados para o 4.º, 6.º e 9.º anos situam o Agrupamento 
claramente acima dos valores medianos nacionais para esses anos). Possuem computador e Internet 
54% dos alunos, valor que não se afigura consentâneo com o indicador anteriormente referido 
(claramente acima da mediana nacional). Para este facto, poderão ter contribuído os computadores 
Magalhães e o Programa e.escola. A quase totalidade (99%) dos educandos é de nacionalidade 
portuguesa. A idade média dos alunos dos 4.º e 9.º anos situa-se abaixo da mediana nacional, enquanto 
no 6º ano se situa um pouco acima da mediana nacional. 

 Dos pais dos alunos, só 5% têm formação superior e 12% formação secundária ou superior, valores 
muito inferiores à mediana nacional, o que aponta, claramente, para um baixo nível sociocultural. 
Consequentemente, apenas 10% dos pais dos alunos têm profissões de nível técnico superior ou 
intermédio, ou seja, também muito abaixo do valor mediano nacional (15%). 

 

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 

Os valores de transição e conclusão dos alunos do Agrupamento no ensino básico evidenciam uma 
melhoria crescente no último triénio, superando globalmente, em 2010, a taxa de sucesso nacional. 
Contudo, os 3.º, 7.º e 8.º anos apresentam níveis de sucesso inferiores às médias nacionais. O abandono e 
a desistência escolares têm vindo a decrescer ao longo do triénio 2008-2010, sendo residual em 2010 
(0,09%), situação que se prende essencialmente com a criação dos cursos de educação e formação. 

Na educação pré-escolar, há indicadores claros de reflexão sobre as aprendizagens das crianças e da sua 
comunicação às famílias. No entanto, as metas e os indicadores de sucesso definidos para este nível de 
educação, não estão suficientemente especificados, de forma a torná-los exequíveis, avaliáveis e mais 
ajustados aos diferentes níveis etários. 
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Numa análise mais detalhada, verifica-se que, no 4.º ano, a taxa de conclusão, em 2010, está acima do 
valor esperado, sendo igualmente superior às metas definidas pelo Agrupamento. É de assinalar a 
melhoria crescente nos resultados das provas de aferição do 4.º ano no último triénio (2008-2010), tanto 
a Língua Portuguesa como a Matemática, os quais foram em 2010 também acima do valor esperado. 

No 6.º ano, a análise dos resultados das provas de aferição, no triénio 2008-2010, demonstra que a 
percentagem de positivas a Língua Portuguesa tem vindo a decrescer, sendo apenas superior aos 
valores nacionais no ano intermédio, mas significativamente inferior no último ano. Em Matemática, 
verifica-se um decréscimo acentuado do sucesso neste triénio, apesar de nos dois primeiros anos 
apresentar valores superiores aos nacionais. Os indicadores de conclusão e das provas de aferição de 
Língua Portuguesa e Matemática em 2010 situam-se todos muito aquém dos valores esperados e 
significativamente inferiores às metas estabelecidas pelo Agrupamento. 

No 9.º ano, o indicador de conclusão em 2010 é significativamente superior ao valor esperado, 
verificando-se que é igualmente superior às metas definidas pelo Agrupamento. O sucesso no exame 
nacional de Língua Portuguesa em 2010 foi muito acima do valor esperado. O nível de sucesso no exame 
de Matemática ao longo do triénio (2008-2010) foi sempre significativamente inferior aos níveis 
nacionais e às classificações internas. Relativamente a 2010, os resultados nesta disciplina situam-se 
muito aquém do valor esperado. 

O Agrupamento, apesar de ser conhecedor dos resultados académicos dos seus alunos, não consegue 
explicar as razões tanto do sucesso como do insucesso. Na tentativa de combater o insucesso reformulou, 
ao nível dos 2.º e 3.º ciclos, a metodologia relativa aos apoios, alargando-os a outras disciplinas para 
além da Língua Portuguesa e da Matemática e passando estes a ser leccionados pelos docentes titulares 
de turma. No entanto, esta estratégia não resolveu as discrepâncias detectadas e também não tem sido 
alvo de qualquer monitorização. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

A acção educativa está orientada para a aprendizagem e formação da cidadania democrática, enquanto 
proposta global do Agrupamento. Neste âmbito, evidencia resultados positivos de que são exemplo, a 
melhoria dos comportamentos dos alunos dos cursos de educação e formação, a redução da indisciplina 
ao longo do último triénio (2 casos com pena de suspensão este ano lectivo) e a participação activa dos 
alunos em actividades de enriquecimento curricular. Apesar desta melhoria, existe indisciplina em 
algumas salas de aula, perturbadora da aprendizagem, mas que se deve essencialmente à discrepante 
aplicação das normas pelos docentes. A participação e o envolvimento dos alunos em propostas que o 
Agrupamento oferece são elevados e reconhecidos pela comunidade escolar como muito positivos. 
Contudo, esta prática não se afigura extensiva e generalizada a vivências de participação na gestão 
democrática do Agrupamento como ilustram as restritivas responsabilidades/tarefas atribuídas aos 
delegados de turma (não sendo convocados para os conselhos de turma), na equipa de auto-avaliação ou 
em movimentos associativos, assim como na definição dos códigos de conduta. Constitui excepção, a 
participação das crianças da educação pré-escolar em práticas de planeamento e participação na gestão 
do quotidiano escolar.  

O Agrupamento, em colaboração activa com parceiros educativos, promove iniciativas de valorização do 
trabalho e do sucesso académico dos alunos, destacando-se o quadro de honra e os prémios de mérito 
atribuídos aos que têm melhores desempenhos de cada ano de escolaridade e ciclo de ensino procedendo-
se ainda à divulgação dos melhores trabalhos realizados.  
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RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A acção educativa do Agrupamento é positivamente reconhecida pelos alunos, pais e trabalhadores 
docentes e não docentes, sendo expressa pelo predomínio da opção de concordância parcial nas respostas 
aos questionários. 

Os alunos assinalam como aspectos mais positivos a importância que a escola tem para o seu futuro, as 
instalações e o gosto como aprendem na Escola. As críticas mais insistentes evidenciadas pelos alunos, 
por ordem decrescente, vão para os aspectos relacionados com o comportamento dos alunos e com a 
limpeza e higiene da Escola.  

Por sua vez, os encarregados de educação sublinham como mais positivo a acessibilidade da linguagem 
utilizada pela Escola, o incentivo que é dado pela organização para o apoio aos seus filhos e que o ensino 
é bom. Como menos favorável apontam as condições de conforto e higiene, a qualidade do serviço do 
refeitório e bufete e as instalações. 

Na perspectiva dos docentes, os aspectos com os quais se revelam mais satisfeitos prendem-se com as 
condições de higiene e limpeza, a segurança na Escola e o funcionamento dos serviços de administração 
escolar. Por outro lado, apontam como menos positivo a acessibilidade da Direcção, a formação recebida 
e a liderança da Escola. 

O pessoal não docente releva como positivo o gosto que tem de trabalhar na escola, as condições de 
higiene, limpeza e a segurança. Como menos favorável destacam a acessibilidade e disponibilidade da 
direcção e o respeito dos alunos pelos trabalhadores.  

A acção do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com o valor esperado na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respectivos percursos escolares, verificando-se uma 
concordância parcial expressa pela comunidade educativa, nas respostas aos questionários, indicadores 
estes que no seu conjunto traduzem um BOM desempenho do Agrupamento neste domínio. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

Salienta-se como elemento positivo a elaboração e implementação do Plano Anual de Actividades em 
função dos objectivos do Projecto Educativo e de acordo com a participação dos diversos órgãos 
intermédios. As orientações curriculares são consideradas pelos vários departamentos, ainda que o 
Agrupamento fomente formalmente, mais práticas de articulação vertical, no plano da sequencialidade 
dos ciclos de ensino, do que práticas de articulação horizontal. Porém, os docentes no conselho de turma 
procuram realizar a articulação interdisciplinar através das actividades programadas anualmente, mas 
sem a aplicação de dispositivos de monitorização da mesma. Não é prática comum aos departamentos a 
realização de planificações de médio e curto prazo, ainda que os professores as elaborem, mas por 
iniciativa individual. Constata-se que os departamentos têm formas de actuação específicas, situação 
que dificulta práticas sistematizadas de acompanhamento do trabalho desenvolvido. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

É visível, nos três ciclos do ensino básico, que os docentes seguem estratégias definidas em conselho de 
turma, incluindo actividades de diferenciação pedagógica e a utilização de metodologias activas. Ao 
nível organizacional verifica-se a adequação da oferta educativa aos contextos dos alunos, e a adesão a 
projectos de natureza artística e pedagógica que estimulam as suas capacidades. No entanto, a prática 
experimental não é equilibrada entre as disciplinas nem entre os ciclos, nomeadamente no 2º ciclo, em 
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que não é realizado o desdobramento das aulas de Ciências da Natureza. A utilização de alguns recursos 
educativos, nomeadamente de sistemas interactivos (quadros e plataformas), não é desenvolvida de 
forma generalizada pelos docentes.  

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

Em termos de avaliação dos alunos, está estabelecida a realização da avaliação diagnóstica no início do 
ano lectivo em todas as áreas disciplinares. Constata-se a existência de algumas debilidades ao nível da 
generalização de procedimentos na elaboração de matrizes comuns e respectivos critérios de correcção, 
bem como, na execução dos diversos instrumentos de avaliação. Os critérios de avaliação são 
transmitidos aos alunos e encarregados de educação. É notória alguma desarticulação entre os órgãos 
intermédios de gestão pela manifesta dificuldade que a comunidade educativa expressa na apropriação 
dos critérios de avaliação. Estes, ao serem diferentes entre departamentos e inclusive ao nível das áreas 
curriculares disciplinares de um mesmo departamento limitam objectivamente a sua operacionalização 
por parte dos discentes. Constata-se ainda, que ao nível da concretização destes critérios, os docentes 
não utilizam, de forma consistente e sistemática, instrumentos de avaliação de comportamentos e 
atitudes. Na educação pré-escolar, as práticas formais de monitorização são substituídas por conversas 
informais. Não está instituída, fora da avaliação do desempenho docente, a monitorização e o 
acompanhamento da prática lectiva directa.   

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

O Agrupamento mobiliza recursos adequados para os alunos com necessidades educativas especiais, 
registando-se uma articulação eficaz entre os elementos que fazem parte das estruturas de apoio. 
Igualmente, são afectados criteriosamente recursos aos alunos que carecem de apoios socioescolares, 
nomeadamente, na distribuição de manuais e no acesso ao refeitório. A inexistência de Serviço de 
Psicologia tem condicionado um trabalho de intervenção especializada junto dos alunos e famílias. Esta 
limitação tem sido, em parte, superada com a colaboração de parcerias externas.   

Há práticas consolidadas no Agrupamento de constituição de grupos e de turmas, bem como de 
organização e acompanhamento de apoios educativos, sendo implementados os seguintes elementos de 
monitorização: relatório de apoio educativo por disciplina; planos de recuperação e planos de 
acompanhamento, com a identificação de problemas diagnosticados e das modalidades a serem 
implementadas; quadro de alunos que participam em clubes e noutras estruturas que têm planos de 
apoio e desenvolvimento.  

 A acção do Agrupamento é consistente na implementação de práticas de inclusão e equidade, na 
realização do Plano Anual de Actividades, em congruência com o Projecto Educativo, através da 
implementação de projectos, que envolvem a participação directa de todos os alunos, no cumprimento 
das estratégias definidas pelos conselhos de turma e na diferenciação pedagógica praticada ao nível da 
sala de aula. 

Globalmente, verifica-se no Agrupamento uma articulação eficaz na Educação para a Saúde, sendo 
visíveis os resultados nos jardins-de-infância, onde funciona uma acção sobre alimentação saudável, nas 
escolas do 1º ciclo e na escola-sede, com a participação activa de elementos do Centro de Saúde. É 
reconhecido como aspecto positivo, pelos profissionais de saúde que participam nestas acções, que o 
Agrupamento aceite muito bem as propostas apresentadas. Funciona na escola-sede um gabinete de 
apoio ao aluno e à família nas vertentes da saúde, sexualidade e apoio social, constituído por uma 
enfermeira e vários docentes, que todavia, tem uma frequência reduzida devido ao sentimento, nos 
alunos, da falta de privacidade que propicia. 
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O Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais eficazes, o que traduz um BOM desempenho do Agrupamento neste domínio. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

A visão e o planeamento da acção, definidos no Projecto Educativo (2008-2011), não se afiguram 
firmados numa cultura auto-avaliativa do funcionamento e desempenho do Agrupamento. Assim, a par 
de um planeamento pouco consistente, apesar de formalmente bem estruturado, a abrangência e 
ambiguidade dos objectivos e metas, não hierarquizados e calendarizados, reduzem a sua capacidade 
estratégica e operativa. As intenções expressas no Projecto Educativo estão articuladas com os demais 
documentos orientadores da acção, mas não explicitam indicadores para uma avaliação calendarizada 
dos planos de acção.   

Existem algumas práticas que espelham uma cultura organizacional de pertença, destacando-se 
algumas actividades festivas, sociais ou culturais realizadas a nível do Agrupamento. Contudo, este 
sentimento de unidade não é consensual entre os elementos da comunidade educativa, que se revê na 
sua escola e não no todo que é o Agrupamento. A assertividade e capacidade da organização em 
desenvolver soluções e projectos inovadores, facilitadores da consecução dos objectivos que se propõe 
alcançar, encontra expressão na criação de parcerias para angariação de recursos e desenvolvimento de 
projectos. A este propósito, importa destacar a participação no projecto ESA (European Space Agency) 
em que o Agrupamento foi já galardoado; no da Educação para a Saúde, no da Educação Ambiental, no 
Desporto Escolar (ténis e futsal) pela diversidade, motivação e riqueza de actividades com impacto na 
formação integral do aluno. O Agrupamento participa activamente nas iniciativas da autarquia que 
considera existir um esforço, por parte da direcção, de abertura e de envolvimento com a comunidade.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

Os recursos humanos são geridos tendo em conta, na generalidade, a continuidade pedagógica e as 
competências profissionais e pessoais. Apesar de existirem critérios formalmente definidos, a gestão de 
recursos com enfoque nas pessoas e no bem-estar de todos (alunos e trabalhadores), nas expectativas e 
sugestões dos docentes e não docentes não foi percepcionada como uma prática generalizada. As 
Direcções de Turma são genericamente atribuídas depois de ponderado o perfil do docente. Este 
apresenta grande disponibilidade no atendimento prestado e na tentativa de resolução de problemas 
comportamentais dos alunos das suas turmas. 

Os trabalhadores são envolvidos no seu processo de avaliação de desempenho, pese embora, atendendo 
ao momento tardio em que ocorre a sua auscultação seja considerado por estes como pouco relevante. Os 
novos profissionais sentem-se apoiados e acompanhados pelas lideranças no exercício das suas funções. 
A liderança do Director é organizada e atenta às oportunidades apresentadas pelo meio, apesar de não 
ser visível uma linha clara de actuação relativamente aos órgãos intermédios de gestão pedagógica. As 
restantes lideranças apresentam características diferenciadas denotando-se, nalguns casos, que não 
funcionam de forma complementar com a do Director. 

A gestão dos espaços, equipamentos e materiais obedece a uma lógica racional e eficaz, especialmente 
no acesso dos alunos às salas de informática, biblioteca e clubes, e das escolas a projectos e actividades 
promovidas pelo Agrupamento ou por parceiros educativos. Verifica-se uma distribuição equitativa dos 
equipamentos, dispondo todas as escolas de quadro interactivo, computador e acesso à Internet. Na 
escola-sede, a par de espaços agradáveis, ajardinados e de bem-estar, convivem outros menos 
aprazíveis, na área de recreio. Outros ainda evidenciam uma deficitária conservação, higiene e limpeza, 
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nomeadamente, na escola do 1º ciclo de Feira Nova e, em geral, nas instalações sanitárias, com excepção 
dos jardins-de-infância. Destaca-se o papel da direcção na mobilização dos parceiros educativos para 
dotar a escola-sede com mais equipamentos (plasmas, carrinha, etc.) ou por acção própria na recolha de 
equipamentos pertencentes a escolas secundárias requalificadas. O Agrupamento desenvolve dinâmicas 
de angariação de recursos materiais e de comparticipações em prémios. O horário de cedência de 
utilização do pavilhão gimnodesportivo é condicionador da realização de actividades físicas e 
desportivas, pelo que carece de ajustamento às actividades a realizar.  

 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

O Agrupamento realiza a diagnose das necessidades de formação dos docentes em departamento 
curricular e são elaboradas propostas de formação que nem sempre são concretizadas e/ou apresentadas 
ao Centro de Formação Contínua de Professores Maia-Trofa. A formação realizada foi considerada 
insuficiente por parte dos docentes e suficiente, por parte dos assistentes operacionais. O Agrupamento 
tem promovido alguma formação interna destacando-se a realizada no âmbito da informática e da 
utilização dos quadros interactivos que, no entanto, posteriormente, tem uma reduzida aplicabilidade 
pela generalidade dos docentes. Os circuitos e dispositivos de comunicação e informação interna e 
externa (telefone, telemóvel atribuído a cada escola do 1º ciclo e jardim-de-infância, afixação da 
informação na escola, caderneta, caderno próprio, página da escola na internet) afiguram-se na 
generalidade como eficazes. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

O processo de auto-avaliação iniciado em 2007, tem sofrido descontinuidades quer nas equipas 
designadas para o efeito, quer no trabalho efectuado, sendo os resultados apurados inconsequentes. 
Ainda não se percepciona a existência de um processo sistemático, cíclico e sustentado de auto-avaliação 
do funcionamento e desempenho do Agrupamento. Não foram definidos pelos órgãos de administração e 
gestão os indicadores estratégicos a serem avaliados. O processo de auto-avaliação em curso, reiniciado 
em Junho de 2010, revela um trabalho positivo e bem articulado, não obstante ainda se encontrar numa 
fase de divulgação de dados. Contudo, o planeamento do projecto de auto-avaliação com explicitação de 
objectivos e referentes e o alargamento da equipa de auto-avaliação à comunidade escolar, ainda não 
estão implementados. O documento de apresentação do Agrupamento foi construído de acordo com a 
matriz determinada, situação que facilitou a interpretação e o aprofundamento dos dados, dos contextos 
educativos observados e das opiniões expressas pelos entrevistados. No entanto, é de realçar que o 
documento inclui diversa informação que não é do domínio da comunidade educativa. 

O Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais eficazes, o que traduz um BOM desempenho do Agrupamento neste domínio. 
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4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA      

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

 A evolução das taxas de conclusão no ensino básico, no último triénio; 
 

 Os resultados positivos, e muito além do valor esperado, obtidos na conclusão do 4.º e 9.º anos, 
nas provas de aferição do 4.º ano e no exame nacional de Língua Portuguesa do 9.º ano; 

 

 A diversidade de actividades de enriquecimento curricular, promotoras de uma educação global 
e integrada; 
 

 A participação activa dos parceiros educativos no desenvolvimento de projectos e actividades; 
 

 A disponibilidade e a acção dos directores de turma; 
 

 A capacidade de mobilização de parcerias e outros recursos, com forte motivação e 
disponibilidade dos alunos para participar em projectos. 

 

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

 O sucesso académico dos alunos do 2º ciclo (conclusão e exames nacionais), bem como dos alunos 
do 9.º ano nos exames de Matemática; 
 

 O acompanhamento, monitorização e supervisão da prática lectiva; 

 

 A aferição da aplicação dos critérios e dos instrumentos de avaliação dos alunos e a 
monitorização e avaliação da eficácia das medidas de apoio pedagógico; 
 

 A visão, estratégia e planeamento sustentados em processos de auto-avaliação e adequados às 
reais especificidades do Agrupamento; 
 

 A gestão das competências profissionais do pessoal docente adequando-as aos cargos a 
desempenhar e valorização da formação contínua e da acção educativa com enfoque nas pessoas; 
 

 A auto-avaliação do desempenho e funcionamento do Agrupamento. 
 
 
 
 
A Equipa de Avaliação Externa:  
 
Maria Judite Cruz, José Augusto Pacheco, João José Azevedo. 


