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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 Domingos 
Capela, Espinho. 

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 e as Escolas Básicas com 1.º ciclo e 
Jardim-de-Infância da Marinha e da Quinta da Seara. 

A equipa congratula-se com a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento de Escolas 
Domingos Capela 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 Domingos Capela, situado em Silvalde, concelho de Espinho, distrito de 
Aveiro, foi constituído no ano lectivo de 2002-2003, integrando nove unidades educativas. Em 2009-
2010, decorrente da reestruturação da rede escolar e da integração do ensino profissional, passou a ser 
composto por sete estabelecimentos de educação e ensino: duas escolas básicas com 1.º ciclo, quatro 
escolas básicas com 1.º ciclo e jardim-de-infância e a Escola Básica e Secundária Domingos Capela, sede 
do Agrupamento.  

A população escolar, em 2010-2011, é constituída por 1232 crianças/alunos. Destes, 165 pertencem à 
educação pré-escolar (8 grupos), 417 ao 1.º ciclo (25 turmas), 199 ao 2.º ciclo (8 turmas), 217 ao 3.º ciclo 
(10 turmas), 34 ao Programa Integrado de Educação e Formação (4 turmas), 91 a cursos de educação e 
formação de jovens (6 turmas), 20 a cursos de educação e formação de adultos (2 turmas) e 89 a cursos 
profissionais (7 turmas). A idade média dos alunos que frequentam o 4.º e 6.º anos situa-se muito acima 
dos valores medianos nacionais. A idade média dos alunos de 9.º ano situa-se próxima da mediana 
nacional. 

Dos alunos que frequentam o Agrupamento, em regime diurno, 61% dos alunos do ensino básico 
beneficiam dos auxílios económicos, no âmbito da Acção Social Escolar. A comparação da percentagem 
de alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos que beneficiam de apoio da ASE coloca o Agrupamento entre os valores 
mais elevados do todo nacional. Cerca de 100% dos discentes são de nacionalidade portuguesa e só cerca 
de 24% dos alunos do ensino básico têm computador com ligação à Internet, valor que está muito abaixo 
da mediana nacional.  

O levantamento das habilitações literárias dos pais e encarregados de educação do ensino básico revela 
que 3% têm formação superior e 14% formação secundária ou superior, valores que se situam muito 
abaixo da mediana nacional (conhecem-se as habilitações de 96%). Quanto às profissões exercidas pelos 
pais e encarregados de educação do ensino básico, a sua distribuição mostra que só 5% têm profissões ao 
nível de técnico superior ou intermédio, valor que está entre os mais baixos do todo nacional (conhecem-
se as profissões de 68%). A análise das variáveis socioculturais e económicas do Agrupamento revela 
que a sua população escolar é oriunda de agregados familiares com níveis socioeconómico e cultural 
baixos.  

A equipa docente é constituída por 138 professores, dos quais cerca de 80% são do quadro do 
Agrupamento, ou de zona pedagógica, situando-se claramente acima da mediana nacional. O pessoal 
não docente, sob a tutela da Câmara Municipal de Espinho desde 2008-2009, é constituído por 64 
trabalhadores, dos quais um técnico superior (psicóloga), 56 assistentes operacionais e sete assistentes 
técnicos, tendo a maioria contrato em funções públicas por tempo indeterminado. A assiduidade dos 
docentes e não docentes está em linha com os referentes nacionais. 

 

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 

Em 2009-2010, tendo em consideração as variáveis de contexto económico, social e cultural, verifica-se 
que a taxa de transição/conclusão dos 4.º e 9.º anos está abaixo do valor esperado, estando a do 6.º ano 
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ligeiramente acima. A análise dos resultados da avaliação externa, considerando as referidas variáveis, 
mostra que, na prova de aferição do 4.º ano, a percentagem de positivas em Língua Portuguesa está em 
linha com o valor esperado e em Matemática abaixo do valor esperado. Relativamente às provas de 
aferição do 6.º ano e aos exames nacionais do 9.º ano, verifica-se que a percentagem de positivas em 
Língua Portuguesa e Matemática está abaixo do valor esperado, sendo este desvio bastante mais 
acentuado no 9.º ano e existindo uma clara discrepância em relação à avaliação interna. 

A análise dos resultados escolares no último triénio, já na sequência da Avaliação Externa da Escola em 
Março de 2007, evidencia uma evolução nas taxas globais de transição dos 1.º e 2.º ciclos e um 
decréscimo na taxa de conclusão do 3.º ciclo, registando os resultados da avaliação externa, à excepção 
dos do 4.º ano, involução. As discrepâncias existentes entre a avaliação interna e a externa carecem da 
aplicação de medidas mais ajustadas às reais causas e da monitorização e avaliação das já 
implementadas.  

Na educação pré-escolar, os registos referentes ao percurso e evolução das aprendizagens das crianças, 
dados a conhecer aos pais e encarregados de educação, carecem de reflexão analítica no sentido de os 
tornar mais ajustados aos diferentes níveis etários, exequíveis e avaliáveis.  

No último triénio, o Agrupamento direccionou a sua acção para responder prioritariamente ao problema 
do abandono escolar e da entrada no mundo do trabalho sem qualificações nem competências escolares e 
profissionais básicas. A aposta na diversificação da sua oferta formativa, conjugada com o trabalho 
articulado com a rede social do concelho, permitiu ao Agrupamento eliminar o abandono escolar, reduzir 
as desistências e aumentar as qualificações escolares e profissionais básicas, substantivadas nas 
significativas taxas de conclusão dos alunos matriculados e avaliados nos cursos de educação e 
formação.  

Nos diferentes níveis de ensino, as práticas de monitorização e avaliação dos resultados escolares, 
implementadas pelos órgãos de direcção, administração e gestão e pelas estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica, necessitam de maior sistematicidade e rigor de forma a possibilitar 
a definição, implementação e monitorização de planos de melhoria estruturados e consequentes. Embora 
o Agrupamento identifique as suas áreas de sucesso e insucesso e se empenhe no fomento de estratégias 
com vista à sua superação, os motivos explicativos alegados, ao cingirem-se às variáveis de contexto e à 
consequente falta de motivação e estudo dos alunos, fragilizam a tomada de decisão relativamente às 
medidas a implementar. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

O Agrupamento orienta o desenvolvimento do processo educativo por valores de respeito pelos outros e 
pelo ambiente, de solidariedade e de responsabilidade, visando a educação para e na cidadania. Os 
alunos participam, através dos seus representantes nos órgãos de direcção, administração e gestão, nos 
conselhos de turma e nas assembleias de delegados, na tomada de decisões, nos projectos, clubes e 
actividades do Agrupamento, colaborando e co-responsabilizando-se em iniciativas promotoras de 
competências sociais e cívicas.  

Esta aposta na educação para e na cidadania, associada ao envolvimento dos alunos/crianças na 
definição das regras do Regulamento Interno, ao desenvolvimento de competências sociais em Formação 
Cívica e ao trabalho articulado do director de turma com o Serviço de Psicologia e Orientação, o 
Gabinete de gestão de conflitos e o programa de acção tutorial, tem contribuído para fomentar a 
assiduidade e a pontualidade e reduzir a indisciplina. 

Sendo certo que a conservação dos espaços escolares evidencia o êxito das medidas implementadas, não 
é menos verdade que a indisciplina, especialmente em sala de aula, continua a ser um problema do 
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Agrupamento, apontado nas respostas do pessoal docente e não docente e, principalmente, dos alunos 
aos questionários de satisfação.  

O investimento do Agrupamento no alargamento da sua oferta formativa, no estabelecimento de 
parcerias com entidades públicas e privadas de modo a assegurar a formação em contexto de trabalho e 
a aproximar a formação técnica às necessidades do mercado, em exposições e em 
projectos/programas/concursos locais, regionais e nacionais com angariação de prémios, bem como na 
sua divulgação através da página do Agrupamento na Internet, do jornal escolar e dos jornais locais, 
concorre para a valorização das aprendizagens e para o reconhecimento público dos sucessos dos alunos.  

Apesar de ter conhecimento informal do percurso escolar dos alunos em níveis sequenciais, o 
Agrupamento carece de mecanismos de monitorização, sustentados em indicadores de prosseguimento 
de estudos e em indicadores de empregabilidade, que lhe permitam avaliar o impacto das aprendizagens 
e (re) orientar a sua acção educativa.    

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

É manifesta a identificação dos alunos, dos pais e encarregados de educação, dos professores e dos 
trabalhadores não docentes com o Agrupamento, evidenciada nos níveis de satisfação positivos, 
expressos no predomínio das opções de concordância parcial nas respostas aos questionários.  

Os representantes da comunidade educativa, particularmente da Câmara Municipal de Espinho e das 
Juntas de Freguesia de Silvalde e Paramos, reconhecem o importante contributo do Agrupamento no 
desenvolvimento da comunidade local, destacando a sua acção no fomento de competências sociais e 
cívicas e na qualificação de jovens e adultos.  

Em conclusão: Apesar da acção do Agrupamento ter produzido resultados aquém dos valores esperados 
na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos, as actuações positivas desenvolvidas com 
impacto na melhoria dos resultados educativos e os níveis de satisfação positivos, expressos nas 
respostas dos pais e encarregados de educação, dos alunos e dos profissionais aos questionários, 
justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio dos Resultados. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

O Projecto Curricular de Agrupamento, baseado na missão expressa no Projecto Educativo, estabelece 
princípios e orientações que visam a adaptação do currículo nacional ao contexto escolar. Ainda que o 
modo como é realizada a contextualização do currículo não seja muito claro, é notória a intenção dos 
responsáveis do Agrupamento em ajustar a sua oferta formativa e educativa às características 
económicas, sociais e culturais da sua população escolar.   

O Agrupamento cria condições para que seja assegurada a sequencialidade das aprendizagens e a 
articulação curricular vertical. A realização de actividades transversais no domínio da Língua 
Portuguesa, as acções conjuntas, designadamente com o objectivo de facilitar a integração dos alunos do 
1.º ciclo na Escola-Sede, o trabalho articulado entre docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo e as 
assessorias feitas por professores do 2.º ciclo ao 1.º ciclo na área da Matemática contribuem para que 
esta articulação aconteça. É de realçar a prática destas assessorias, no âmbito da área da Matemática, 
não só pela concretização da articulação de conteúdos e competências a desenvolver, como também pela 
formação dos professores e pelo enriquecimento do currículo vivenciado pelos alunos.  



 

 
Agrupamento de Escolas Domingos Capela – Espinho 

5 

A articulação horizontal do currículo é fomentada, através do trabalho cooperativo entre os docentes da 
mesma unidade de educação e ensino e entre as diferentes unidades do Agrupamento, designadamente 
no âmbito da realização das planificações de longo e médio prazo, da produção de materiais curriculares, 
da definição de critérios de avaliação, do planeamento conjunto das áreas disciplinares e das actividades 
de enriquecimento curricular e da organização de iniciativas para o Plano Anual de Actividade. 

Com base no planeamento feito nos departamentos/conselhos de ano e no conhecimento dos alunos da 
turma, através da informação transmitida pelos docentes da educação pré-escolar, do 4.º ano, directores 
de turma e outros parceiros da rede social concelhia sobre os percursos escolares dos alunos e da 
realização de testes diagnósticos, os conselhos de turma e os docentes titulares de turma/grupo 
procedem à adequação curricular. É no âmbito dos projectos curriculares de turma/grupo que a 
articulação interdisciplinar de actividades se consubstancia.  

O Agrupamento desenvolve práticas de monitorização do cumprimento interno do currículo, reflectindo 
os departamentos sobre o cumprimento dos programas e os resultados obtidos e os conselhos de turma 
sobre os projectos curriculares de turma. Sendo certo que é importante o papel das lideranças 
intermédias enquanto elementos mediadores e facilitadores do trabalho cooperativo, não é menos 
verdade que poderiam ter uma acção mais dinâmica e preventiva na monitorização do cumprimento do 
currículo.  

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

Planificada a acção educativa, a operacionalização do currículo pelos docentes segue as estratégias 
definidas no conselho de turma/ano, expressas no projecto curricular de turma/grupo, incluindo 
actividades de diferenciação pedagógica adequadas às potencialidades de cada aluno/criança.  

O cruzamento do desenvolvimento do currículo formal com os projectos e actividades/eventos constantes 
do Plano Anual permite concluir que são proporcionadas aos alunos/crianças experiências diversificadas 
de aprendizagem que estimulam a sua auto-estima e criatividade. É conferida uma atenção específica à 
dimensão artística, não só pela oferta da opção de Educação Musical no 3.º ciclo, como também pela 
dinamização de projectos e actividades que concorrem para a educação e a formação integral dos 
alunos/crianças.  

As metodologias activas e experimentais são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e em 
iniciativas que são transversais a diversos projectos e clubes, rentabilizando os docentes os recursos 
educativos existentes, designadamente as tecnologias da informação e comunicação. Contudo, poderiam 
ser mais activos na mobilização de recursos educativos que tivessem um impacto mais efectivo nas 
aprendizagens em sala de aula.  

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

Na avaliação dos alunos são utilizadas modalidades e instrumentos diversificados, não sendo, no 
entanto, evidente a existência de práticas generalizadas de elaboração conjunta de instrumentos de 
avaliação, de testes e de critérios de correcção. São definidos critérios gerais de avaliação, desde a 
educação pré-escolar aos cursos profissionais, e critérios específicos por departamento, à excepção do 
Departamento de Expressões que apresenta critérios específicos por cada disciplina que o integra, que 
são dados a conhecer aos alunos e aos encarregados de educação.  

Ao nível da monitorização da aplicação dos critérios e dos instrumentos de avaliação, para além da 
apreciação trimestral dos resultados pelo Conselho Pedagógico e pelas estruturas intermédias, não 
foram, ainda, encontrados os mecanismos mais adequados para garantir a confiança na avaliação 
interna e nos resultados dos alunos. Na educação pré-escolar, o registo, em escala dicotómica, da 
avaliação das aprendizagens das crianças e de comunicação da mesma às famílias revela-se restritivo e 
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de reduzida eficácia e pertinência enquanto instrumento regulador da prática educativa. A avaliação 
das aprendizagens ainda não recorre a procedimentos de natureza descritiva e narrativa, centrados 
sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói conhecimento ou 
resolve problemas. 

Embora, por vezes, se verifique a partilha do espaço pedagógico por dois docentes de áreas disciplinares 
diferentes ou por docentes das áreas disciplinares que estão a colaborar em programas nacionais, o 
acompanhamento da prática lectiva em sala de aula, fora da avaliação do desempenho docente, continua 
a ser uma prática não assumida pelo Agrupamento.  

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

À diversidade de interesses e de expectativas dos alunos, o Agrupamento responde com uma oferta 
formativa e educativa diversificada e ajustada que sustenta a estratégia de valorização e inclusão dos 
alunos.  

A política de inclusão concretiza-se na variedade de apoios e respostas diferenciadas e adequadas aos 
diferentes tipos de dificuldades apresentadas pelos alunos quer sejam de carácter socioeconómico, 
motivacional ou emocional, quer sejam dificuldades de aprendizagem.  

Para os alunos/crianças com necessidades educativas especiais são mobilizados os recursos necessários 
para responder adequadamente à especificidade de cada discente, registando-se um trabalho articulado 
entre os elementos que integram as estruturas de apoio. Destaca-se, ainda, o estabelecimento de 
parcerias com a rede social do concelho e de protocolos com entidades locais no sentido de assegurar aos 
alunos dos currículos específicos individuais a transição para a vida activa. Para os discentes 
provenientes de famílias económica e socialmente fragilizadas, são atempadamente assegurados os 
auxílios económicos, no âmbito da Acção Social Escolar.  

Um ponto forte do Agrupamento está no modo como a equidade e justiça são valorizadas como princípios 
e concretizadas como práticas que todos procuram respeitar. Prevalece o respeito pela individualidade 
de cada aluno na heterogeneidade, pela afectação criteriosa de recursos e pela equidade na constituição 
de turmas/grupos, de horários e na gestão do tempo escolar.  

Em conclusão: A prevalência de pontos fortes na maioria dos campos em análise e as acções positivas 
desenvolvidas com vista à melhoria das aprendizagens, dos resultados e dos percursos escolares dos 
alunos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio da Prestação do serviço educativo. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

Os documentos estruturantes e orientadores da gestão do Agrupamento, apesar de ainda frágeis quanto 
à sua articulação e metas definidas, evidenciam uma visão de escola expressa nos princípios, objectivos 
e metas que se propõe atingir. Emerge deste planeamento uma visão orientada para a dimensão social e 
de cidadania, centrada na promoção da assiduidade, disciplina e redução do abandono escolar.  

Como estratégia privilegiada, bem sucedida, de consecução deste propósito, o Agrupamento elegeu a 
diversificação da oferta educativa e formativa. Não obstante a importância desta opção, este 
planeamento, porque mais orientado para um segmento da realidade escolar, assume-se limitado no seu 
alcance. Se, por um lado, a aposta do Agrupamento em medidas remediativas do insucesso e abandono 
escolar é pertinente e adequada, necessitaria assumir igual importância um planeamento estratégico 
que contemplasse uma clara visão prospectiva de futuro de promoção de mais sucesso para todos e 
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consequentemente de maior atractividade para os alunos e famílias. O planeamento estratégico como 
instrumento de gestão do Agrupamento não assenta nos resultados de um processo sistemático de auto-
avaliação e não se apresenta abrangente e proactivo, num quadro de efectivo compromisso e co-
responsabilização dos actores educativos e sociais implicados,  

A capacidade de desenvolver projectos e soluções inovadoras para os problemas persistentes encontra 
alguma expressão em actividades de enriquecimento curricular, em iniciativas pedagógicas focadas, em 
projectos nacionais com angariação de vários prémios, na criação de uma brochura interna humorística 
de crítica e auto crítica e na sua participação semanal, com notícias escolares, no jornal local. Estas 
iniciativas, com impacto positivo nos resultados educativos e na afirmação do Agrupamento na 
comunidade, expressam e dão visibilidade a uma cultura organizacional tolerante e solidária, na qual a 
comunidade escolar se revê e identifica.  

Nestas vertentes, o reconhecimento e a valorização dos progressos organizacionais por parte da 
comunidade educativa são notórios. Estas características, associadas ao espírito de iniciativa e 
receptividade a novas propostas, são facilitadoras da celebração de parcerias com a comunidade local, 
pautadas por um relacionamento institucional próximo e colaborativo, com efeitos na melhoria do 
serviço educativo prestado.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

A gestão de recursos assenta em princípios de audição das opiniões e sugestões dos diferentes actores 
educativos, numa interacção de valorização das pessoas e do seu bem-estar. Este estilo de liderança 
centrada nas pessoas favorece um clima de confiança e elevada satisfação e concomitantemente de 
alguma expectativa face ao futuro, devido à recente assunção de funções por parte do Director.  

Numa lógica de racionalidade dos recursos, de valorização e adequação das competências profissionais e 
pessoais, a direcção afecta os trabalhadores docentes e não docentes, ajustando perfis a cargos e funções 
a desempenhar. 

O desempenho profissional dos assistentes operacionais granjeia reconhecimento e satisfação da 
comunidade educativa. Ao invés, o atendimento prestado pelos Serviços Administrativos parece não 
colher satisfação generalizada dos diferentes actores educativos, deixando, assim, margens de melhoria. 
Importa, também, acautelar a reserva dos assuntos apresentados pelos alunos e famílias, no âmbito da 
Acção Social Escolar, através da disponibilização de um espaço para o efeito.  

A gestão partilhada dos recursos materiais obedece a uma lógica de equidade e racionalidade que 
garante o acesso das unidades educativas da educação pré-escolar e do 1.º ciclo aos recursos disponíveis. 

Destaca-se a manutenção e a aprazibilidade dos espaços da Escola-Sede, que revela não só um trabalho 
eficaz na promoção do exercício da cidadania junto dos alunos, como também o zelo e empenho dos 
trabalhadores. Ao invés, nas unidades educativas visitadas, os edifícios carecem de obras de 
manutenção - caso os centros escolares não venham a ser construídos brevemente - e de cuidados de 
higiene e limpeza mais eficazes, bem como da utilização mais regular dos parcos espaços e recursos de 
apoio à aprendizagem. Os jardins-de-infância necessitam de materiais e equipamentos que assegurem a 
efectiva concretização do currículo da educação pré-escolar.  

A gestão financeira do Agrupamento tem em conta as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral 
para a elaboração do projecto de orçamento, estando articulada com as prioridades enunciadas no 
Projecto Educativo. O Agrupamento desenvolve várias iniciativas de angariação de receitas que se 
revelam insuficientes para suprir as suas necessidades. 
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

O planeamento estratégico do Agrupamento não prevê dispositivos e práticas regulares de identificação 
de dificuldades de desempenho profissional e estratégias claras de superação, pelo que esta vertente 
carece de maior objectivação no âmbito do acompanhamento e monitorização.  

As propostas de formação apresentadas ao Centro de Formação das Escolas de Espinho não têm tido 
receptividade, pelo que a formação recebida é considerada insuficiente por parte dos docentes e não 
docentes. Para suprir algumas destas necessidades, o Agrupamento promoveu acções de formação 
internas, essencialmente no âmbito das tecnologias da informação e comunicação, que se revelaram 
úteis para a prática pedagógica.  

A gestão e a liderança do Director assentam em processos de comunicação internos e externos de 
proximidade e partilha, indutores de motivação e bem-estar na comunidade educativa.  

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

O desenvolvimento organizacional do Agrupamento ainda não se encontra sustentado num processo 
abrangente e consolidado de auto-avaliação, apesar das iniciativas e do trabalho já efectuado nesta 
vertente, descritos no seu Texto de Apresentação. 

O Agrupamento tem vindo a estruturar um processo de auto-avaliação, desde o ano 2004, e recorreu à 
avaliação externa, no âmbito do programa de Avaliação das Escolas Secundárias. Porém, dos resultados 
apurados ainda não foi elaborado um plano de melhoria consistente e abrangente do desempenho do 
Agrupamento. Em consequência, ainda não existem efeitos visíveis e generalizados dos resultados da 
auto-avaliação nas práticas organizativas e pedagógicas do Agrupamento. O processo de auto-avaliação 
carece de explicitação de objectivos e referentes e da assunção de um carácter sistemático, cíclico e 
consequente. 

Em conclusão: A prevalência de pontos fortes na maioria dos campos em análise e as acções positivas 
desenvolvidas com vista à melhoria das aprendizagens, dos resultados e dos percursos escolares dos 
alunos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio da Liderança e gestão escolar. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA      

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

 A acção do Agrupamento orientada para o desenvolvimento da educação para e na cidadania, 
com reflexos na redução do abandono escolar e no reconhecimento do seu papel educativo pela 
comunidade; 
 

 As dinâmicas potenciadoras da articulação e da sequencialidade das aprendizagens; 

 

 A política de inclusão e a garantia de equidade no acesso dos alunos/crianças ao serviço edu-
cativo; 
 

 A gestão e liderança centradas nas pessoas e no seu bem-estar, indutoras de uma cultura 
organizacional de inclusão e tolerância, no respeito pela diferença; 
 

 A capacidade de desenvolver projectos e estabelecer parcerias, com reflexos na prestação do 
serviço educativo e na afirmação do Agrupamento na comunidade. 
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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: 

 As taxas de conclusão dos 4.º e 9.º anos e os resultados das provas de aferição do 6.º ano e de 
Matemática do 4.º ano e dos exames nacionais do 9.º ano, em 2009-2010, abaixo do valor 
esperado; 
 

 A reduzida adequação dos mecanismos de monitorização de aplicação dos critérios e dos 
instrumentos de avaliação para garantir a confiança na avaliação interna dos alunos; 

 

 A fragilidade dos processos de supervisão e acompanhamento da prática lectiva; 
 

 A falta de um planeamento estratégico, orientado para metas claras e avaliáveis, abrangente e 
proactivo, promotor de maior atractividade dos alunos e famílias; 
 

 A insuficiente consolidação do processo de auto-avaliação, com efeitos nas práticas 
organizacionais e pedagógicas. 

 

 

 

 

A Equipa de Avaliação Externa: 

Maria Madalena Moreira, Maria Judite Cruz, Cláudia Sarrico 

 


