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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 D. Carlos I. 

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 do 
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 da 
Várzea, as escolas básicas do 1.º ciclo com jardins-de-infância de Lourel e do Ral, bem como os jardins-
de-infância de Morelinho e da Várzea.     

A equipa de avaliação externa congratula-se com a atitude de empenhamento e de mobilização do 
Agrupamento, bem como 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 D. Carlos I foi constituído em 2004 e situa-se no concelho de Sintra, 
abrangendo as freguesias de Santa Maria e de S. Miguel e S. Martinho, numa área onde coexistem 
características rurais e urbanas. Inclui a Escola Básica Integrada com Jardim-de-Infância D. Carlos I 
(escola-sede), os jardins-de-infância da Várzea de Sintra e de Morelinho, a Escola Básica do 1.º ciclo de 
Várzea de Sintra e as escolas básicas do 1.º ciclo com Jardim-de-Infância de Lourel e de Ral.   

Frequentam o Agrupamento 190 crianças na educação pré-escolar (nove grupos), 543 alunos no 1.º ciclo 
(25 turmas), 311 no 2.º ciclo (13 turmas, sendo uma dos percursos curriculares alternativos e outra de 
ensino articulado de música), 490 no 3.º ciclo (21 turmas, sendo três dos cursos de educação e formação e 
uma dos percursos curriculares alternativos), num total de 1534 crianças e alunos (dos quais 59 com 
necessidades educativas especiais e, destes, seis encontram-se integrados na Unidade de Apoio 
Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência).  

Alguns profissionais do Agrupamento leccionam cursos de educação e formação de adultos a 80 
formandos, no Estabelecimento Prisional de Sintra e na Escola Secundária de Santa Maria, em regime 
diurno e nocturno, respectivamente. 

A idade média dos alunos a frequentarem os 4.º, 6.º e 9.º anos situa-se abaixo da mediana nacional. No 
que diz respeito à diversidade cultural, constata-se que 5,2% dos alunos são naturais de outros países, 
sobretudo do Brasil. Beneficiam de auxílios económicos, no âmbito da acção social escolar, 29%, dos 
quais 14% no escalão A e 15% no B, sendo que a comparação dos valores observados para os 4.º, 6.º e 9.º 
anos com os valores nacionais indica que estes são sistematicamente muito abaixo dos valores medianos 
nacionais. Possuem computador e internet em casa 61,2% dos alunos (valores muito acima da mediana 
nacional).  

Relativamente à ocupação profissional dos pais e encarregados de educação, 27% enquadram-se em 
actividades de técnico de nível superior ou intermédio que também se situam muito acima da mediana 
nacional. Quanto às suas habilitações académicas, 43,4% têm formação secundária ou mais elevada 
(valores muito acima da mediana nacional), embora haja 28,2% de situações não especificadas. Estes 
indicadores sugerem que os alunos pertencem, em média, a níveis socioeconómicos e culturais bastante 
elevados quando comparados com o todo nacional. 

Exercem funções no Agrupamento 167 docentes, dos quais 68,3% pertencem aos quadros, o que revela 
um nível de estabilidade bastante abaixo da mediana nacional. A sua experiência profissional situa-se, 
sobretudo, entre 10 e 19 anos (25,7%) e entre 20 e 29 anos (32,9%). Quanto ao pessoal não docente, os 42 
trabalhadores integram seis assistentes técnicos, 35 assistentes operacionais e uma psicóloga. 

 

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 registos relativos ao percurso e evolução das aprendizagens das crianças na educação pré-escolar 
provam que o trabalho realizado tem sido muito positivo. Na verdade, as competências avaliadas nos 



 

 
Agrupamento de Escolas D. Carlos I – Sintra 

3 

anos lectivos 2009-2010 e 2010-2011, nas diferentes áreas de conteúdo previstas nas Orientações 
Curriculares, mostram sucesso no que respeita ao desenvolvimento global das crianças. 

A análise das taxas de conclusão dos alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos, revela que, no ano lectivo 2009-2010, o 
valor do 4.º ano esteve em linha com o valor esperado, e os valores do 6.º e 9.º anos estiveram acima dos 
valores esperados. Relativamente às provas de aferição de Língua Portuguesa e de Matemática, verifica-
se que os resultados do 4.º ano estão claramente abaixo dos valores esperados, enquanto no 6.º ano os 
resultados de Língua Portuguesa estão abaixo do esperado e os de Matemática estão acima do valor 
esperado.  

No que diz respeito às provas nacionais do 9º ano das mesmas disciplinas, verifica-se que em ambos os 
casos os resultados estão abaixo do esperado, em particular no caso da Língua Portuguesa. 

O Agrupamento tem desenvolvido uma análise reflexiva sistemática sobre a evolução dos resultados dos 
alunos, nas diferentes estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica. Contudo, tem 
dificuldade em identificar os factores explicativos do sucesso e do insucesso, intrínsecos à prestação do 
serviço educativo. As causas subjacentes às taxas de sucesso no 2.º ano do 1.º ciclo, que têm sido, em 
cada um dos anos lectivos do triénio 2007-2008 a 2009-2010, sempre as mais baixas relativamente aos 
outros anos do ciclo, não estão objectivamente identificadas, o que pode condicionar a concepção de 
estratégias de melhoria. 

A monitorização do abandono escolar é realizada a par do acompanhamento dos resultados escolares 
utilizando um sistema que tem sido aperfeiçoado e que permite integrar informação por aluno e por 
turma. Os procedimentos são adequados e eficazes, sendo conduzidos pelos directores de turma, pelo 
gabinete de apoio ao aluno e pela própria directora. É de destacar, no último triénio a inexistência de 
abandono escolar no 1.º ciclo e a sua diminuição nos restantes, sendo no último ano lectivo inexistente 
no 2.º ciclo e de 0,8% no 3.º ciclo. 

 As práticas mostram-se adequadas, como é exemplo a atribuição na componente não lectiva de um 
bloco de noventa minutos semanais aos directores de turma, para fomentar uma melhor integração 
socioescolar, com consequências na redução do abandono. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

O Agrupamento tem fomentado o desenvolvimento cívico e promovido a aprendizagem para a cidadania, 
da educação pré-escolar ao 3.º ciclo. Neste sentido, tem oferecido actividades e projectos diferenciados, 
designadamente no âmbito da solidariedade e do ambiente, promotores do desenvolvimento integral dos 
alunos nas suas componentes cultural e social.  

A dinâmica e a expressão de actividades destinadas a fomentar a participação dos alunos na vida da 
escola têm impacto positivo ao nível da educação para a cidadania e nas aprendizagens.  

O Desporto Escolar e o Programa Eco-Escolas, bem como a implementação da pró-associação de 
estudantes e das assembleias de turma, têm sido utilizados intencionalmente como estratégias 
promotoras da co-responsabilização, da adesão e estímulo à participação das crianças e dos alunos. A 
variedade e abrangência das actividades têm também impacto positivo na dinâmica dos diferentes 
estabelecimentos e na afirmação do Agrupamento junto da comunidade educativa. 

De um modo geral, os alunos têm um comportamento disciplinado e mostram conhecer as regras de 
funcionamento. Porém, ocorrem casos pontuais de comportamentos pouco adequados, os quais não 
favorecem um ambiente calmo e de respeito, propiciador das aprendizagens. Estes casos são vistos pelos 
alunos como uma dificuldade da escola em resolver bem a indisciplina.  
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Em relação à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias de suspensão, verificou-se um aumento 
do número de casos do ano lectivo 2008-2009 para 2009-2010 (de 13 para 20 alunos) e do número de dias 
aplicados (de 38 para 45, respectivamente), sendo, por isso, uma questão não resolvida e para a qual as 
estratégias em curso não têm sido suficientemente partilhadas.  

Os sucessos dos alunos são valorizados com a implementação do quadro de valor e de excelência, que 
inclui a entrega de diplomas na festa de final de ano e em cerimónia organizada para o efeito, no 1.º 
período do ano lectivo seguinte. Ao oferecer cursos de educação e formação e ao realizar protocolos com 
empresas da região, o Agrupamento tem vindo a aproximar-se do meio envolvente e a dar resposta às 
suas necessidades.  

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A comunidade educativa, de uma forma geral, reconhece o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento. A 
valorização das aprendizagens tem contribuído para uma efectiva formação integral dos alunos, o que é 
manifestado pelo seu grau de satisfação. 

A avaliação que os alunos, encarregados de educação e trabalhadores fazem do serviço prestado, 
traduzida nos questionários de satisfação é positiva, sendo expressa pelo predomínio da opção de 
concordância parcial. 

Em suma, a acção do Agrupamento tem produzido impacto na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados dos alunos e nos respectivos percursos escolares. Os pais e encarregados de educação, os 
alunos e os profissionais apresentam níveis de satisfação positivos, pelo que a classificação do domínio 
em análise é BOM. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

É de realçar o contributo do projecto curricular do Agrupamento para a gestão contextualizada do 
currículo, abrangendo a educação pré-escolar e os restantes ciclos, em função das prioridades educativas 
definidas e das Metas de Aprendizagem. Todavia, persistem dificuldades na operacionalização destas 
orientações, com consequências nos processos de articulação e na gestão vertical do currículo entre os 
1.º, 2.º e 3.º ciclos, entravando uma mais eficaz sequencialidade das aprendizagens. 

Os projectos curriculares de grupo e de turma consubstanciam as adequações ao contexto e às 
necessidades e interesses das crianças e alunos, sendo igualmente pólos de articulação interdisciplinar, 
sobretudo ao nível das actividades e dos conteúdos. A regular avaliação destes projectos permite a 
monitorização do cumprimento das planificações, que também é realizada nos departamentos 
curriculares, e viabiliza a tomada de decisões fundamentadas, no que respeita às respostas educativas.  

De um modo geral, apesar de valorizadas em todos os documentos orientadores, as práticas de 
diferenciação pedagógica ainda têm uma fraca expressão em sala de aula, o que limita a utilização dos 
diagnósticos realizados, para atender às necessidades de aprendizagem dos alunos.  

Em termos de sequencialidade, o aproveitamento dos projectos curriculares de grupo e de turma é mais 
efectivo nas situações em que se verifica continuidade das equipas pedagógicas, no entanto, ainda se 
perde alguma informação sobre o percurso escolar das crianças e alunos, na transição entre ciclos. No 
corrente ano, este facto foi parcialmente colmatado com a realização de reuniões envolvendo as equipas 
pedagógicas dos 2.º e 3.º ciclos, mas este procedimento tem-se caracterizado por alguma informalidade e 
falta de sistematicidade. 
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PRÁTICAS DE ENSINO 

O planeamento da actividade lectiva é feito em conjunto pelos docentes que leccionam o mesmo ano ou 
disciplina, sendo a cooperação extensível aos projectos e às actividades disciplinares e de 
enriquecimento do currículo, por vezes transversais a todas as unidades educativas. 

A dimensão artística é, globalmente, muito valorizada, o que se reflecte tanto no planeamento das 
actividades como na oferta educativa.  

Do mesmo modo, e por vezes no âmbito de abordagens pedagógicas inspiradas no Movimento da Escola 
Moderna, as metodologias activas e experimentais, a resolução de problemas, a utilização dos recursos 
informáticos e das bibliotecas escolares contribuem para a formação integral dos alunos e para motivar 
e facilitar a aprendizagem das ciências. Em consonância com este facto, os alunos e encarregados de 
educação demonstram a sua satisfação e valorização destas vertentes. 

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

A avaliação das aprendizagens é coerente com as orientações constantes dos documentos estruturantes 
e do currículo nacional. A valorização do diagnóstico e da vertente formativa, para identificar as 
dificuldades e promover a atribuição de apoios, contribui para a regulação dos processos de ensino e de 
aprendizagem. Com a mesma finalidade e impacto, a auto-avaliação é fomentada em todos os anos de 
escolaridade. 

Os critérios de avaliação são definidos para a educação pré-escolar e restantes ciclos, sendo utilizados 
instrumentos diversificados, mas não está generalizada a produção de matrizes comuns nem a correcção 
partilhada entre docentes, sobretudo nos 2.º e 3.º ciclos. A participação no programa de Testes 
Intermédios do Gabinete de Avaliação Educacional, assim como o projecto Avaliação Interna das 
Aprendizagens, do 1.º ciclo, constituem boas práticas cuja consolidação poderá contribuir de modo 
significativo para a análise dos processos de ensino e dos resultados académicos.  

No mesmo sentido, o alargamento do trabalho colaborativo, nomeadamente ao nível da produção de 
instrumentos e procedimentos de avaliação dos alunos, representa uma oportunidade, tendo em vista a 
aferição e a melhoria das práticas profissionais. 

Os coordenadores de departamento asseguram o acompanhamento regular das planificações e da 
avaliação dos alunos, o que lhes permite detectar e actuar directamente na resolução de situações 
problemáticas e de eventuais dificuldades dos docentes. No entanto, não está instituída a supervisão 
pedagógica, enquanto estratégia de desenvolvimento profissional e de melhoria da qualidade do ensino. 
Existem apenas experiências circunscritas de formação interna e outras, enquadradas em 
procedimentos legais de avaliação do desempenho ou de co-docência. 

Os alunos e respectivos encarregados de educação são informados do planeamento das actividades 
lectivas, bem como dos critérios de avaliação e reconhecem o bom trabalho efectuado pelos profissionais 
a este nível.  

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

É de salientar a valorização das potencialidades reveladas pelas crianças e alunos, através da exposição 
dos seus trabalhos no Agrupamento e na comunidade e, ainda, através da promoção de planos de 
desenvolvimento e da disponibilização de outros apoios variados. 

No que se refere às dificuldades de aprendizagem, são criteriosamente afectados recursos diversificados 
para as colmatar, tais como apoios, sala de estudo e salas específicas (Matemáticas Experimentais, por 
exemplo). Porém, as causas da eficácia dos apoios merecem uma análise mais aprofundada, visto que, a 
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monitorização das taxas de sucesso dos alunos sujeitos a planos de recuperação e de acompanhamento, 
no triénio 2007-2008 a 2009-2010, revela apenas uma ligeira melhoria no último ano.  

É de salientar a adequação dos apoios prestados e a mobilização dos meios necessários para dar 
respostas educativas às crianças e alunos com necessidades educativas especiais, valorizando a Unidade 
de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência, como recurso concelhio. Neste 
sentido, as taxas de sucesso destes alunos, sempre de 100% ao longo do triénio, reflectem a eficácia do 
trabalho desenvolvido. 

Tendo em vista a integração socioescolar das crianças e alunos carenciados, e com repercussões na 
redução das taxas de abandono, é prioridade do Agrupamento garantir a prestação dos apoios 
necessários, concedendo reforços alimentares e subsidiando a sua participação nas actividades e 
projectos.  

Para melhor atender às necessidades dos alunos, os critérios de afectação dos profissionais pautam-se, 
prioritariamente, pela adequação do perfil e pela continuidade pedagógica.  

Os critérios para constituição dos grupos/turmas, os quais privilegiam a continuidade e a criação de 
condições de sucesso para todos, sendo relevante o contributo dos educadores e docentes 
titulares/directores de turma para o efeito. A direcção tem realizado ajustes na gestão do tempo escolar, 
de modo a potenciar a participação dos alunos nas actividades de enriquecimento do currículo, na 
ocupação dos espaços específicos, bem como na frequência dos apoios educativos.  

Em função do exposto, o Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes, com impacto claramente 
positivo nas condições de aprendizagem dos alunos, embora persista a necessidade de generalizar 
algumas boas actuações, pelo que a classificação do domínio em análise é BOM. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

A directora e a sua equipa mostram uma liderança motivada, determinada e aberta a novos desafios 
com uma visão estratégica suportada na inclusão, no rigor e na exigência, tendo em vista a valorização 
das crianças, alunos e dos seus profissionais.  

Os documentos de orientação educativa estão coerentes e articulados entre si, com reflexos na clareza e 
pertinência das metas e estratégias definidas, perspectivando a melhoria da organização. Contudo, a 
inexistência de alguns indicadores poderá dificultar a avaliação do projecto educativo, bem como dos 
planos de acção, nomeadamente do plano anual de actividades. 

O Agrupamento dinamiza múltiplas actividades, algumas mobilizadoras da comunidade educativa e 
geradoras de sentido de pertença, das quais se destaca o Arraial, no final do ano, e as que envolvem a 
participação dos pais, sobretudo na comemoração dos dias festivos, ao nível da educação pré-escolar e do 
1.º ciclo.  

As cinco associações de pais e encarregados de educação dinamizam diversas actividades, demonstrando 
empenho e motivação na procura da melhoria do bem-estar e do sucesso das crianças e alunos.  

Os responsáveis têm implementado soluções inovadoras com repercussão nas aprendizagens dos alunos, 
como por exemplo a terapia assistida por cães para os alunos com necessidades educativas especiais, e 
na mobilização dos profissionais com a elaboração, monitorização e divulgação do plano anual de 
actividades através de uma plataforma de dados online (Zoho Creator). 
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O Agrupamento implementou encontros para divulgação de boas práticas entre docentes, como são os 
espaços de auto-reflexão/formação de final de ano, com reflexo positivo na acção educativa. A valorização 
das ideias e projectos pela directora, criando condições para o seu desenvolvimento, é também uma 
forma de estimular as iniciativas da comunidade escolar.  

No entanto, o Agrupamento ainda não desenvolve uma prática sistemática de reconhecimento dos 
progressos como um instrumento de melhoria e afirmação.  

Existe uma boa dinâmica e abertura às parcerias educativas que, por meio de protocolos e projectos 
diversificados, viabilizam a consecução das metas do projecto educativo e a concretização das 
actividades do plano anual de actividades. É de destacar a qualidade e diversidade da parceria 
estabelecida com a câmara municipal e as juntas de freguesia.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

A directora conhece os interesses e as competências pessoais e profissionais do pessoal docente e não 
docente, conciliando-os com as necessidades da organização, numa ponderada distribuição de serviço. 
Sempre que possível, os interesses da comunidade escolar são considerados para que haja motivação e 
bem-estar e, do mesmo modo, são tidas em conta as suas ideias e sugestões.  

Todas as unidades educativas apresentam uma boa manutenção e condições adequadas ao 
desenvolvimento da acção educativa. Porém os alunos manifestam um baixo nível de satisfação com as 
condições de limpeza e higiene da escola sede e, na maioria das unidades, há falta de espaços exteriores 
cobertos e com pisos adequados para a actividade lúdica e desportiva de crianças e alunos. 

Os recursos, os espaços e os equipamentos são utilizados com eficácia criando condições para 
aprendizagens de qualidade. A adequação das acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada é 
visível no acesso, por meio de rampas, aos edifícios em todas as escolas e, na escola-sede, existe um 
aparelho para transporte entre andares. A comunidade escolar manifesta um elevado sentimento de 
segurança em relação a todas as unidades educativas.  

A totalidade dos estabelecimentos, de acordo com as suas necessidades, tem acesso a recursos, espaços, 
equipamentos e projectos como o demonstra a partilha de material informático, de recursos da biblioteca 
da escola sede e a participação no Eco-Escolas (projecto Rios). É de salientar que a existência de outras 
bibliotecas integradas na rede, tendo em conta o número de alunos e escolas, poderia facilitar e 
potencializar o bom trabalho realizado ao nível da promoção da escrita e da leitura. 

Os responsáveis mostram dinâmica na captação de outros recursos financeiros, com a candidatura a 
projectos nacionais, da câmara municipal e com o apoio das juntas de freguesia. Estas verbas são 
aplicadas em diferentes áreas, de acordo com as necessidades, e respeitando as linhas definidas pelo 
conselho geral para a execução do orçamento. 

 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

A formação dos recursos humanos é uma das estratégias contempladas no projecto educativo e 
plasmada na elaboração de um plano de formação que resultou de um prévio diagnóstico. A oferta de 
formação externa dada em parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra e a 
interna, principalmente, no âmbito das tecnologias de informação e comunicação, têm tido o pessoal 
docente como principal destinatário.  

É de realçar o desenvolvimento de actividades de auto-formação na educação pré-escolar e nos restantes 
níveis de ensino, com reflexão sobre as boas práticas lectivas, tendo em vista a melhoria dos processos 
de ensino e de aprendizagem. No entanto, é necessária a promoção do desenvolvimento pessoal e 
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profissional, também do pessoal não docente, nomeadamente através do incremento da formação 
interna, de modo a conduzir a um maior grau de motivação, melhorando a qualidade do serviço prestado 
e o clima de escola.  

O processo de avaliação do pessoal docente e não docente tem decorrido com normalidade e os 
constrangimentos surgidos têm sido resolvidos com o envolvimento de todos os interessados nas 
diferentes fases do processo. Os novos docentes são bem integrados numa acção conjunta entre a 
directora e os coordenadores de departamento, tendo estes últimos um importante papel no apoio aos 
que manifestem dificuldades no seu desempenho. 

O Agrupamento possui diversos canais de comunicação o que torna fácil o acesso à informação 
disponibilizada por todas as unidades educativas. É de destacar o elevado grau de satisfação dos pais 
com a qualidade da informação transmitida sobre os seus educandos.  

Os responsáveis procuram gerir os conflitos através de uma actuação transparente e de reajustamento 
das medidas aplicadas. No que diz respeito aos órgãos de gestão e administração, exige-se o reforço da 
comunicação, com vista uma maior cooperação para responder aos desafios do Agrupamento. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

A auto-avaliação tem sido uma prática desenvolvida pelos diferentes profissionais, desde a constituição 
do Agrupamento, e melhor conseguida nos últimos dois anos lectivos. Deste modo, foi relançada a sua 
dinâmica com a formalização de uma equipa, Observatório de Inovação e Qualidade, cuja acção tem 
vindo a ser implementada como uma estratégia de aprendizagem e de desenvolvimento organizacional e 
profissional. 

Este processo permitiu a realização de um diagnóstico que, para além de inquéritos por questionário 
aplicados à comunidade educativa e da análise dos diferentes registos das estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica, possibilitou a elaboração do relatório de auto-avaliação e, 
posteriormente, de planos de acção de melhoria. Contudo, estes planos, definidos em função das áreas 
prioritárias, não se encontram operacionalizados e monitorizados, de forma a consolidar o progresso da 
organização e a melhorar a prestação do serviço educativo, com impacto nos resultados. 

É notório o empenho em conseguir que a auto-avaliação tenha impacto na gestão curricular, 
nomeadamente com as prioridades educativas e com a definição das metas e dos objectivos por 
disciplina e por nível de educação e de ensino, no que respeita ao Programa Educação 2015. 

Reconhece-se que a motivação da equipa de auto-avaliação e o acompanhamento das estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica e do conselho geral, bem como a liderança da directora, 
conjugados com a participação de toda a comunidade educativa, poderão ser considerados como 
indicadores de sustentabilidade da acção e do progresso. 

Em resumo, o Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em 
resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes. As actuações positivas são a norma e a 
acção desenvolvida tem proporcionado um impacto claramente positivo na melhoria das aprendizagens 
e dos resultados dos alunos, pelo que a classificação deste domínio é de BOM. 
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4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA      

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

 Diversidade e expressão de actividades destinadas a fomentar a participação dos alunos, com 
impacto positivo ao nível da educação para a cidadania e nas aprendizagens. 

 
 Variedade e abrangência dos projectos e das actividades disciplinares e de enriquecimento do 

currículo.  
 

 Contributo do projecto curricular do Agrupamento para a gestão sequencial e contextualizada do 
currículo.  
 

 Adequação dos apoios prestados e mobilização dos meios necessários para dar respostas 
educativas às crianças e alunos com necessidades educativas especiais. 
 

 Liderança motivada e aberta a novos desafios, com uma visão estratégica suportada na inclusão, 
no rigor e na exigência.  
 

 Coerência e articulação dos documentos de orientação educativa, com reflexos na clareza e 
pertinência das metas e estratégias definidas.  
 

 Desenvolvimento de espaços de autoformação, com reflexão sobre boas práticas lectivas, visando 
a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. 

 

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: 

 Identificação dos factores explicativos do sucesso e do insucesso, intrínsecos à prestação do 
serviço educativo no Agrupamento; 
 

 Operacionalização das orientações constantes do projecto curricular de Agrupamento, 
contribuindo para a eficaz sequencialidade das aprendizagens; 
 

 Reforço das práticas emergentes de cooperação entre docentes, tendo em vista a aferição e a 
melhoria das práticas profissionais; 
 

 Reforço da comunicação, sobretudo entre os responsáveis com assento nos órgãos de gestão e 
administração, com vista a uma maior cooperação para melhor responder aos desafios do 
Agrupamento; 
 

 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: 

João Nunes, Rosa Micaelo e Rui Costa 

 


