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AVALIAÇÃO EXTERNA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS  
 
Parecer da equipa de avaliação relativamente ao Contraditório apresentado pelo Agrupamento.  
 
 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO 

 

I - Introdução 

A equipa de avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Manteigas reconhece o esforço 

evidenciado pelo Agrupamento para a melhoria da prestação do serviço educativo, bem como 

das aprendizagens realizadas pelas crianças e alunos. Entende o grupo de avaliadores que a 

avaliação externa deve resultar numa oportunidade para o Agrupamento no sentido do 

aperfeiçoamento contínuo, a partir da identificação das potencialidades e das oportunidades de 

melhoria para onde deverão ser canalizadas as sinergias e mobilizadas as mais-valias internas e 

externas. 

Cabe referir, por último, que a equipa de avaliação externa valoriza os comentários feitos a 

alguns indicadores e metodologias do novo modelo da Avaliação Externa das Escolas, que serão 

encaminhados para o Grupo de Trabalho do novo ciclo tendo em vista as opções a tomar em 

termos do relatório final. 

 

II – Sobre o Contraditório 

 

1. Relativamente à área de fragilidade identificada pela equipa de avaliação “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”, o 

Agrupamento contrapõe com a promoção e a insistência num trabalho colaborativo numa 

perspectiva vertical e horizontal, abrangendo todos os ciclos de ensino. E dá alguns exemplos de 

concretização desse trabalho.   

 

1.1. Na perspectiva da equipa, o relatório dá conta desse esforço (cf. pg. 5) e valoriza as 

práticas colaborativas evidenciadas pelos docentes para a resolução dos problemas. No entanto, 

não deixa também de referir que, pese o investimento realizado nesta área, a articulação inter e 

intradisciplinar não é ainda uma prática consolidada ao nível do planeamento das actividades 

lectivas e da gestão dos programas, verificando-se a falta de uma problematização mais profunda 
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das questões pedagógicas para a resolução das dificuldades dos alunos. Esta afirmação resulta 

das evidências recolhidas do questionamento dos painéis tendo os interlocutores revelado sérias 

dificuldades em identificar de forma objectiva os factores internos explicativos do sucesso e do 

insucesso dos seus alunos. Por outro lado, o facto dos resultados académicos evidenciarem 

algumas oscilações e falta de sustentabilidade, é revelador de algumas fragilidades ao nível da 

sistematização das aprendizagens adquiridas pelos alunos. Acresce ter-se constatado que as 

dificuldades diagnosticadas aos alunos no 2.º e 3.º ciclos, em algumas disciplinas 

(nomeadamente em Língua Portuguesa e Matemática), não são trabalhadas de forma articulada 

e consistente por todos os docentes. Áreas como o cálculo mental, a mecanização de operações 

simples, a interpretação de textos e a redacção dos mesmos continuam a apresentar lacunas, 

segundo os próprios docentes, que não estão resolvidas. 

Quanto à análise dos resultados realizada nas diversas estruturas mencionadas, verificou-se que 

da mesma não são estabelecidas estratégias específicas para a superação dos problemas de 

cada aluno. Estes são resolvidos eminentemente pelo docente e não por essas estruturas. 

 

2. No que respeita à área de fragilidade “A realização de actividades experimentais 

programadas e generalizadas, no sentido de estimular de forma consistente a cultura e a 

curiosidade científicas”, a equipa considerou todas as evidências recolhidas e que fundamentam 

a afirmação produzida. O relatório final dá conta desta realidade, nomeadamente no domínio 

Prestação do serviço educativo, no campo de análise Práticas de ensino (cf. pg. 6). Ficou 

demonstrado que o ensino experimental decorria essencialmente da iniciativa dos docentes e 

das acções de alguns clubes que, no entanto, não substituem a actividade experimental a 

desenvolver em sala de aula com a totalidade dos alunos da turma, sendo por demais evidente 

que nas visitas realizadas aos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do Agrupamento se 

verificaram práticas diferenciadas no desenvolvimento desta área. Na Escola-Sede as evidências 

recolhidas não sustentam a afirmação de que existe um estímulo à cultura científica. Bem pelo 

contrário, ficou patente nos painéis e nas visitas realizadas aos laboratórios que estes espaços 

serviam predominantemente para a realização de aulas teóricas, mesmo com as turmas que se 

encontravam desdobradas. Resulta ainda a falta de uma programação conjunta e de 

monitorização das actividades experimentais no âmbito do trabalho dos departamentos 

curriculares e/ou dos grupos disciplinares e conselho de docentes.   
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3. No que concerne à área de fragilidade relacionada com “O incentivo à utilização das 

tecnologias de informação e comunicação em contexto de sala de aula como ferramentas de 

aprendizagem e desenvolvimento”, pouco mais se oferece dizer à equipa de avaliação sobre esta 

questão do que está assinalado no relatório (cf. pg. 6). As evidências não deixaram qualquer 

dúvida sobre a escassez de utilização das tecnologias de informação e comunicação enquanto 

ferramentas de inovação e de estímulo às práticas de aprendizagem e consolidação e 

desenvolvimento dos conhecimentos nos três ciclos de ensino, apesar de o Agrupamento ter 

disponíveis alguns desses recursos (p. ex., no 1.º Ciclo não existem critérios para o 

aproveitamento do computador “Magalhães”, estando a sua utilização totalmente dependente da 

iniciativa de cada docente).  

 
4. A fragilidade “A 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” merece alguns comentários por parte da equipa de avaliação. O relatório é 

muito claro quanto a esta questão (cf. pg. 7). De facto, a sala de aula é vista pelos diferentes 

interlocutores como uma “caixa negra” onde existem problemas e ocorrem práticas excelentes, 

mas que passam despercebidas aos docentes. A falta deste conhecimento resulta na ausência 

de uma estratégia concertada para ajudar a ultrapassar dificuldades de leccionação, bem como 

na generalização de práticas de leccionação de excelência que poderiam ser aproveitadas para 

um melhor desempenho docente e para a melhoria da prestação do serviço educativo. A 

informação recolhida provou que não existe uma estratégia antecipada a este nível para a 

prevenção de problemas. 

 

5. A fragilidade relacionada com “ A Criação de alternativas que minimizem as limitações 

decorrentes da falta do serviço de Psicologia e orientação, nomeadamente ao nível da orientação 

escolar e vocacional”, é um aspecto que parece estar bem consolidado no relatório da avaliação 

externa do Agrupamento, pois face à ausência de Serviço de Psicologia e Orientação, não se 

verificou existir por parte dos responsáveis uma atitude proactiva na resolução dos problemas 

dos alunos no que diz respeito, principalmente, à orientação escolar. As evidências recolhidas 

nos painéis demonstraram sérias dificuldades dos alunos na escolha das suas opções 

vocacionais e na falta de apoio na realização, por exemplo, de testes vocacionais. Não é por 

demais referir que alguns dos alunos e famílias, dependente das condições socioeconómicas, 

procuram um apoio externo através da realização de testes pagos. Também não há evidências de 
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que tenham sido programadas e realizadas actividades e visitas de estudo com o objectivo de 

mostrar aos alunos possíveis alternativas de prosseguimento de estudos.     

A parceria referida com a Cercig, entre outras existentes, restringe-se apenas a alunos com 

Necessidades Educativas Especiais. A Psicóloga desta Cooperativa não realiza qualquer 

actividade de orientação escolar e vocacional. Aliás, em mais do que um painel de entrevistas (p. 

ex., Autarquia) foi notória a sensibilidade para a tentativa de resolução deste constrangimento. 

  
6. Quanto à fragilidade “ A 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” a 

equipa de avaliação entende que as evidências e os juízos produzidos sobre este aspecto no 

relatório são robustos. Para complementar, resta referir que os pais, na perspectiva do que é 

afirmado (cf. pgs. 7 e 8 do relatório), são encarados numa óptica de “consumidores” e não de 

participação efectiva na vida da escola, propondo e realizando actividades da sua iniciativa. Por 

exemplo, os pais não constam do Plano Anual de Actividades enquanto dinamizadores e 

responsáveis por actividades da sua iniciativa. Por outro lado, os pais também não integram 

equipas de trabalho para a discussão, elaboração e revisão dos documentos estruturantes, não 

sendo evidente que tenham sido consultados ou convidados a integrar e/ou a participar nessas 

equipas, incluindo o Observatório de Qualidade/Equipa de auto-avaliação do Agrupamento.  

Constatou-se ainda que os alunos desconhecem os seus projectos curriculares de turma. 

Por fim, a equipa de avaliação externa nunca afirmou que os documentos não estavam 

acessíveis, inclusive os critérios de avaliação. Contudo, foi evidente o desconhecimento pelos 

alunos dos diversos anos e cursos das respectivas ponderações, situação que, como é referida 

no relatório, condiciona o exercício efectivo e esclarecido da sua auto-avaliação. 

 

III – Parecer final da equipa de avaliação 

 

A equipa de avaliação está convicta que os juízos produzidos e as classificações atribuídas aos 

domínios em análise traduzem a realidade observada. As potencialidades e fragilidades 

identificadas justificam uma apreciação de BOM, resultante de uma acção do Agrupamento em 

linha com o valor esperado na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e da 

verificação de uma concordância parcial das respostas da comunidade educativa aos 

questionários. Verifica-se ainda que predomina uma maioria de pontos fortes nos campos em 
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análise e de práticas organizacionais eficazes. Nesse sentido, a equipa de avaliação considera 

que se deve manter a avaliação de BOM nos três domínios. 

Entende esta equipa reforçar a opinião manifestada no relatório relativamente à colaboração 

prestada pelos diversos responsáveis do Agrupamento no decorrer da visita, bem como realçar a 

cordialidade e cooperação de todos os interlocutores, que directa ou indirectamente participaram 

na avaliação. Em nenhum momento foi dado a perceber aos avaliadores algum problema 

associado ao desenvolvimento do processo de avaliação, sendo certo, no entanto, que a gestão 

do tempo dos diferentes painéis impõe um ritmo de trabalho exaustivo. 

 

 

 

 

Coimbra, 14 de Julho de 2011 

A Equipa de Avaliação Externa 

Eduardo Oliveira, Fátima Paixão, José João  


