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Contraditório à avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Manteigas 

apresentada pela Equipa da I.G.E. a partir de visitas realizadas nos dias 18, 19 e 20 

de Maio de 2011. 

 

 Analisados os resultados da Avaliação Externa realizada no Agrupamento de Escolas de 

Manteigas a partir das visitas efectuadas pela Equipa de Avaliação nos dias 18, 19 e 20 de Maio de 

2011, cujas conclusões mereceram a nossa maior atenção, julgámos necessário a apresentação de um 

relatório que constitua um contraditório relativamente à menção de “Bom” atribuída, nos 3 domínios 

avaliados. 

 Dada a avaliação feita e os pontos fracos apontados, o Agrupamento não vê expresso o trabalho 

realizado e os esforços desenvolvidos no sentido de melhorar os seus índices de qualidade. 

 

 Desde a última avaliação externa, tentámos melhorar os pontos fracos apontados, criando 

mecanismos e dinâmicas diversificadas, nomeadamente ao nível da articulação vertical e horizontal e da  

monitorização de resultados. 

 

No ponto em que referem que “o reforço da articulação inter e intradisciplinar no planeamento 

das actividades lectivas e na gestão dos programas para a resolução das dificuldades dos alunos e 

a melhoria dos resultados” queremos contrapor o facto de o Agrupamento ter vindo a promover e 

insistir num trabalho colaborativo numa perspectiva vertical e horizontal, abrangendo todos os ciclos de 

ensino, nomeadamente: 

1. Reuniões periódicas de Articulação Vertical com docentes de todos os ciclos de ensino, 

especificamente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática; 

2. Reuniões interdepartamentais entre os 2.º e 3.º ciclos, verificando-se um esforço no sentido de 

envolver todos os grupos disciplinares nas diferentes actividades, mediante a elaboração de uma 

grelha que evidencia essas práticas; 

3. Constituição de Equipas pedagógicas no final de cada ano lectivo, com a presença de professores 

de cada ciclo e da Educação Especial; 

4. Realização de actividades conjuntas entre o Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

5. Planificação conjunta e construção de instrumentos de avaliação comuns no 1.º ciclo. 
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Por outro lado, o facto de no Agrupamento, de um modo geral, haver um só professor por 

ano/disciplina inviabiliza a articulação horizontal disciplinar. Pelo exposto, entendemos que a menção 

que nos foi atribuída não corresponde ao trabalho desenvolvido. Entendemos que a articulação é já uma 

prática consolidada ao nível do planeamento das actividades lectivas e da gestão dos programas o que é 

visível nos resultados escolares dos alunos (acima da média nacional), como se pode verificar nos seus 

documentos de avaliação. De referir ainda que, embora o Observatório de Qualidade Escolar não 

proceda à análise dos resultados académicos dos alunos, essa análise é efectuada em sede de 

subdepartamentos, departamentos e conselhos de turma e de directores de turma, onde são delineadas 

estratégias de remediação e melhoramento. É feita uma constante monitorização e reestruturação, 

quando necessário, das estratégias implementadas. Por outro lado, o OQE também procede a esta 

monitorização através do trabalho de campo (vide Plano de acção do OQE).  

 

 Relativamente à “realização de actividades experimentais programadas e generalizadas, no 

sentido de estimular de forma consistente a cultura e a curiosidade científicas”, contrapondo o 

referido no relatório de avaliação externa, consideramos que a cultura e curiosidade científicas são 

estimuladas, de modo sistemático e consistente, através de actividades em sala de aula e fora dela tais 

como: Clube de Ciências Físico-químicas, visitas de estudo, desenvolvimento de vários projectos (Eco-

escolas, Educação para a Saúde, Escola Electrão e Escola Carbono Zero) e participação em concursos 

promovidos por entidades externas (Olimpíadas do Ambiente, Olimpíadas da Química Júnior, Canguru 

Matemático). O desdobramento das turmas tem sido rentabilizado de forma a promover um maior 

sucesso dos alunos e o cumprimento dos programas. Assim, são desenvolvidas actividades teórico-

práticas, práticas e experimentais. Refutamos a afirmação: “…o desdobramento não tem sido 

devidamente aproveitado para assegurar o envolvimento regular dos alunos em actividades práticas e 

experimentais”, visto que estas são planificadas e realizadas atendendo às necessidades específicas das 

turmas e de acordo com o preconizado nas Orientações Curriculares para o Ensino Básico. A  

valorização  e o incentivo  concedidos  à vertente prática /experimental  é evidente nos critérios de 

avaliação, tendo uma ponderação de 20 %. No 1.º ciclo, nos últimos 3 anos frequentaram o programa de 

formação em ensino experimental das ciências 4 professores do 1.º ciclo que dão continuidade à 

formação recebida, dinamizando actividades experimentais com os seus alunos. Este número seria 

alargado caso o referido programa se tivesse mantido no presente ano lectivo. 

Contrapomos, subsequentemente, o referido no relatório de avaliação externa, considerando que a 

cultura e curiosidade científicas são estimuladas, de modo sistemático e consistente, através de 

actividades em sala de aula e fora dela. 
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No ponto “incentivo à utilização das tecnologias de informação e comunicação em contexto 

de sala de aula como ferramentas de aprendizagem e desenvolvimento” a plataforma Moodle foi 

dinamizada no ano lectivo anterior enquanto foi de acesso gratuito, estando, neste momento em fase de 

reconstrução devido aos constrangimentos económicos a que esteve sujeita. Quanto aos Quadros 

Interactivos, o facto de existir apenas três, condiciona o seu uso, por outro lado, a utilização dos Q.I.M 

ainda não tem uma utilização mais relevante, considerando que, neste ano lectivo, decorreram as 

formações contínuas relativas ao plano P.T.E 2009, pelo que essas acções irão realizar-se no próximo 

ano lectivo. De referir, ainda, que a iniciativa não podia colidir com a oferta do plano de formação já 

apresentado e no âmbito do Plano Nacional. Os documentos que atestam as requisições de computadores 

por parte de alunos e docentes de todos os ciclos revelam um recurso sistemático e significativo aos 

mesmos.  

 

No ponto “Valorização do acompanhamento, monitorização e observação directa da 

actividade lectiva em sala de aula, para favorecer os processos de partilha e reflexão sobre as 

práticas pedagógicas” o Agrupamento tem registado da parte de discentes e encarregados de educação 

confiança e valorização do sistema de ensino-aprendizagem dos diversos docentes, evidenciado em sede 

de conselho pedagógico pelos seus representantes e nas reuniões periódicas com os directores de turma, 

constatando-se que não tem havido necessidade de uma supervisão mais directiva. Em situações 

pontuais que carecem da intervenção das diversas lideranças, tal tem ocorrido. Existe diálogo e 

negociação entre professores e professor e alunos, identificam-se dificuldades, fragilidades e erros numa 

perspectiva construtiva de remediação e de aprendizagem, apontando-se soluções e pistas de melhoria. 

A avaliação formativa desempenha, assim, um papel decisivo nas aprendizagens dos nossos alunos: um 

campo científico novo, a psicologia social cognitiva fundamenta novas práticas de avaliação.   

 

No ponto “Criação de alternativas que minimizem as limitações decorrentes da falta do 

serviço de Psicologia e orientação, nomeadamente ao nível da orientação escolar e vocacional” na 

ausência dos serviços de psicologia e orientação reforçou-se o papel dos directores de turma, respectivos 

conselhos de turma, docentes da Educação Especial e professores tutores para o acompanhamento de 

situações mais problemáticas diagnosticadas. Nos anos anteriores, desde 2004/2005, esta falta foi 

compensada com parcerias com a Associação Manteigas Solidária e Projectos do PRODEP. No presente 

ano lectivo, e, em parceria com a CERCIG da Guarda estabeleceu-se um acordo entre o Agrupamento e 

a Instituição no sentido de usufruirmos dos Serviços de uma psicóloga, durante alguns dias por semana, 
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a fim de podermos dar respostas às necessidades mais prementes neste domínio. Para além do referido, 

as directoras de turma dos oitavos anos de escolaridade nas aulas da área curricular não disciplinar de 

Formação Cívica, trataram o tema das vocações profissionais (Que futuro? Que escolhas? Que 

formação?) a fim de colmatar esta lacuna e o facto dos nonos anos não contemplarem essa ACND no 

seu currículo. 

 

 No ponto “Valorização da participação efectiva dos pais e encarregados de educação, dos 

alunos e do pessoal não docente na definição e discussão das prioridades, na elaboração dos 

documentos estruturantes e nos processos de auto-avaliação do Agrupamento” discordamos 

totalmente da apreciação feita pelo facto de incluir e envolver os pais e representantes dos encarregados 

de educação, bem como os representantes do pessoal não docente, em toda a elaboração, reflexão dos 

documentos estruturantes do Agrupamento, bem como, nos processos de avaliação interna e nos 

conselhos de turma intercalares. Na primeira reunião com os alunos e os seus respectivos encarregados 

de educação, os directores de turma procedem à divulgação do Regulamento Interno do Agrupamento. 

Por outro lado, os critérios de avaliação, definidos pelos departamentos e conselhos de docentes e 

ratificados pelo Conselho Pedagógico, são devidamente divulgados e fornecidos aos encarregados de 

educação e aos alunos, e devidamente explicados a estes últimos. Relativamente à avaliação na educação 

pré-escolar, as educadoras de infância registam o desenvolvimento das competências das crianças, por 

faixa etária, que os encarregados de educação assinam e, sempre que solicitada, é-lhes dada cópia. 

 

 Também queremos ressalvar que o Agrupamento de Escolas de Manteigas promove e integra-se 

harmoniosamente no meio envolvente, implicando, de forma dinâmica, a comunidade local na vida do 

Agrupamento. As lideranças e o estilo de gestão privilegiam a colaboração e projectos de parceria que 

possam criar formas de desenvolvimento social, tendo uma atitude pró-activa com o meio envolvente.  

 

A duração da visita não foi suficiente e, na nossa opinião, não permite adquirir um conhecimento 

real e abrangente dos domínios inspeccionados.  

 

 

Numa cultura de escola em que valorizamos os métodos qualitativos, achámos que a metodologia 

adoptada pela Equipa de Avaliação Externa sobrevalorizou os resultados quantitativos, tanto os 
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resultados obtidos através da implementação de inquéritos como os resultados académicos
1
. Por outro 

lado, de acordo com os novos paradigmas de avaliação defendidos desde 1994 pelos investigadores em 

Educação e Didáctica, pretende-se promover uma avaliação qualitativa da consecução de objectivos e 

aquisição e evidência de competências. Na escala de Lickert preconiza-se que os índices apurados não 

sejam ímpares e no caso de ser ímpar, a opção do meio (intervalo cómodo, “Discordo”) não seja um 

parâmetro que indique um nível de insatisfação prejudicando, desta forma, o avaliado, estando estes 

factos devidamente identificados e documentados na investigação. Pedimos também a revisão das 

variáveis que conduziram ao apuramento do valor esperado. Discordámos de uma atitude pouco 

receptiva para com os membros convocados para os painéis o que condicionou as intervenções dos 

mesmos, criando dificuldades nas respostas e condicionando, inclusive, o tempo e a capacidade de 

retorquir por parte dos inquiridos. 

  

De ressalvar, ainda, as dimensões reduzidas do Agrupamento que condicionam de forma 

negativa a obtenção dos resultados em termos percentuais. Numa realidade com 304 alunos, a aplicação 

de inquéritos e de metodologias exclusivamente quantitativos sofre do número reduzido de repostas. Por 

outro lado, impera salientar o facto do número de alunos a ingressar no Agrupamento reduzir de forma 

drástica anualmente, em sete anos perdemos 150 alunos.  

Ao nível dos resultados escolares, não podemos deixar de discordar com a apreciação feita. 

Através da monitorização de resultados efectuada, ao longo dos últimos anos, verificamos que ficamos, 

de forma consistente, acima das médias nacionais. Como é afirmado no relatório, verificam-se de facto 

algumas oscilações, tanto em termos de avaliação interna como nas provas de avaliação externa. O 

reduzido número de alunos, em que, por vezes, a retenção de um aluno (e.g. em 2009-2010, em que uma 

única aluna com NEE foi retida no 4.ºAno, por decisão conjunta do Encarregado de Educação, da 

Psicóloga e da professora titular de turma) nos coloca num patamar “muito aquém do esperado” e o 

número de alunos portadores de necessidades educativas especiais deveriam, ser considerados. 

Discordamos, igualmente, dos critérios que estão na base da definição do valor esperado, uma vez que 

                                                 
1
 Coelho, I.; Sarrico, C.S; Rosa, M.J.. (2008). Avaliação das Escolas em Portugal. Que futuro? Revista Portuguesa e 

Brasileira de Gestão. Estudos. 

 “Um exercício de benchmarking métrico baseado somente nos resultados dos exames não é útil. No entanto, um 

benchmarking métrico, desde que realizado com dados adequados e utilizando técnicas sofisticadas que o «estado da arte» 

actual possibilita, permitiria fazer um diagnóstico de um ponto de vista sistémico das escolas do País (Worthington, 2001 e 

Mayston, 2003). Um benchmarking métrico que levasse em linha de conta não só indicadores de output, como classificações, 

taxas de transição ou conclusão, e taxas de abandono, mas também indicadores de input, como desempenho prévio dos 

alunos, características socioeconómicas dos alunos, e recursos da escola, teria uma importância fundamental tanto para a 

auto-avaliação como para a avaliação externa das escolas.” 
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não compreendemos como sendo Manteigas um meio desfavorecido, com altos índices de desemprego, 

mesmo estando acima das médias nacionais, ficamos abaixo do valor esperado.  

O número reduzido de docentes do Agrupamento contribui para o facto de a massa crítica do 

mesmo estar envolvida na prossecução e consecução dos projectos e documentos orientadores, 

acarretando uma sobrecarga desses intervenientes. De salientar, ainda, o facto que o número reduzido de 

docentes cria condicionantes em termos da própria dinâmica da vida do Agrupamento. 

 

 Assim, vimos por este meio, solicitar a revisão da menção BOM atribuída nos três domínios 

avaliados e a averiguação da possibilidade da atribuição de EXCELENTE/MUITO BOM, tendo em 

consideração que: 

Ao nível dos resultados: 

 Os resultados escolares estão acima das médias nacionais; 

 A inexistência de abandono/desistência escolares; 

 Adopção de percursos escolares diferenciados; 

 Os nulos índices de indisciplina; 

Ao nível da Prestação de Serviço Educativo: 

 Tem havido um grande esforço na melhoria da articulação horizontal e vertical; 

 Têm sido monitorizados os resultados escolares; 

 Têm sido adoptadas estratégias diversificadas, indo ao encontro das necessidades educativas dos 

alunos; 

 Tem-se apostado no trabalho colaborativo, ao nível da programação, avaliação e na definição e 

implementação de estratégias adequadas ao contexto; 

 Tem havido diversificação da oferta educativa; 

 O agrupamento oferece um leque diversificado de actividades de enriquecimento curricular, indo 

ao encontro dos interesses e necessidades dos educandos e respectivos encarregados de 

educação, dos vários ciclos de ensino; 

 A integração bem sucedida das crianças e jovens com necessidades educativas especiais; 

 A participação em projectos de âmbito nacional e internacional com mérito reconhecido pela 

comunidade educativa e pelas entidades gestoras desses projectos; 

 A adopção de estratégias variadas para colmatar a inexistência de serviços de psicologia e 

orientação; 
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 As parcerias estabelecidas, constituindo uma rede em torno dos objectivos do Projecto 

Educativo. 

Ao nível da liderança e gestão escolar: 

 Existência de documentos orientadores coerentes entre si e consistentes; 

 O bom clima que se vive em todo o Agrupamento de Escolas; 

 O empenhamento de todos os agentes educativos na prossecução dos objectivos do Projecto 

Educativo; 

 A mobilização de recursos externos ao Agrupamento; 

 O Agrupamento de Escolas é visto como um pólo de desenvolvimento, com reconhecida 

projecção externa; 

 A adopção de mecanismos de formação interna, face ao défice da oferta formativa do centro de 

formação; 

 A consistência do processo de auto-avaliação há mais de 6 anos. 

 

Em suma, ao longo dos últimos anos, principalmente após a intervenção da equipa de avaliação externa, 

em 2007, o Agrupamento tem-se empenhado fortemente no processo de melhoria a todos os níveis. 

Perante os resultados apresentados no Relatório de 2011, consideramos que o nosso esforço não foi 

valorizado, uma vez que os níveis de classificação atribuídos são coincidentes com os da intervenção 

efectuada em 2007. 


