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1. O Agrupamento de Escolas de Marinhas do Sal, sito em Rio Maior, foi avaliado no 

âmbito da fase de experimentação do 2.º ciclo da Avaliação Externa de Escolas, 
numa visita que decorreu entre os dias 23 e 25 de Maio de 2011.  

2. Os resultados da referida Avaliação Externa estão contidos no relatório enviado ao 
Director do Agrupamento que fez uso do direito de contraditório e o remeteu, 
datado de 08/07/2011, ao Senhor Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo, da 
Inspecção-Geral da Educação (IGE). 

3. O referido documento foi apreciado pela equipa de avaliação externa. 

4. Face à “[...] imprecisão no que à prestação do serviço educativo diz respeito [...]”, 
referida no contraditório, decorrente como o Director explicita de “[...] os dados 
fornecidos à equipa de avaliação externa relativos ao insucesso nas Expressões 
(classificações de Muito Fraco e Não Satisfaz) no 1.º ciclo esta[rem] incorrectos 
[...]” e que “[...] sendo indiscutivelmente da nossa responsabilidade [leia-se 
responsáveis do Agrupamento], o fornecimento dos dados correctos à equipa de 
avaliação externa, muito nos surpreeendeu sermos confrontados com esta 
incorrecção só no momento da apresentação do relatório [...]”, a equipa de avaliação 
externa considera pertinente começar por referir que, o fornecimento de dados pelo 
Agrupamento, relativos aos resultados académicos obtidos pelos alunos, é condição 

1/AEE (fase experim.) AEMS 
/DRLVT/2011 – 2011.07.11 

 

RESPOSTA AO CONTRADITÓRIO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE MARINHAS DO SAL – RIO MAIOR



 

2 
 

sine qua non em avaliação externa. Ora, esses resultados foram alvo de análise em 
sede de diferentes órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, não 
sendo, por conseguinte, expectável que, ao serem veiculados num documento de 
apresentação à equipa de avaliação externa, contivessem incorrecções.  

5. A equipa de avaliação não pode deixar de manifestar a sua estranheza face à 
afirmação formulada no contraditório: “[...] muito nos surpreendeu sermos 
confrontados com esta incorrecção só no momento da apresentação do relatório, 
pois, se houve outros aspectos sobre os dados fornecidos que mereceram reparo por 
parte da equipa de avaliação externa [...] nada foi referido sobre este assunto 
durante a estadia da equipa de avaliação externa no Agrupamento [...]”: 

5.1. No que respeita aos dados relativos ao sucesso académico, reforçando-se aqui o 
leque diversificado dos mesmos, não se afigura possível o confronto/ 
questionamento dos interlocutores com/sobre todos os dados disponibilizados, 
por forma a verificar se há “reparo a fazer”, por parte da equipa de avaliadoras; 

5.2. Refira-se e sublinhe-se, também, que não é expectável que os documentos 
enviados para análise prévia pela equipa de avaliação externa, em função dos 
quais esta vai orientar as interpelações a fazer nos vários painéis e assentar os 
juízos avaliativos, enformem qualquer tipo de erro.  

6. Ao prosseguir a leitura do texto do contraditório e face ao elenco de afirmações 
extraídas pelo Director do relatório de avaliação externa, no âmbito da Prestação 
do Serviço Educativo (negrito nosso), que “identificam pelo menos 13 aspectos 
positivos [neste domínio]”, a equipa de avaliadoras considera ser de realçar e elencar, 
seguindo a mesma lógica, para um mais fácil entendimento por parte do Agrupamento, 
os aspectos menos conseguidos: 

 (1) “[...] a articulação intra e interdepartamental é, na generalidade, mais 
evidente nas actividades constantes do Plano Anual de Actividades, do que na 
gestão do currículo [...]”; 

 (2) “[...] nesse sentido, não é patente um trabalho sistemático e estruturado 
[...]”; 

 (3) “[...] esse Projecto [Curricular de Agrupamento] não acautela 
procedimentos e mecanismos de monitorização [...]”; 

 (4) “[...] A articulação [da educação pré-escolar] com este ciclo [1.º ciclo] [...] 
não se mostra regular entre todos os estabelecimentos do Agrupamento, 
limitando acções educativas concertadas [...]”; 

 (5) “[...] Ao nível da gestão vertical do currículo entre os 1.º e 2.º ciclos, não 
se evidenciam estratégias consolidadas de articulação, nomeadamente na 
Escola-Sede, onde coexistem no mesmo edifício [...]”; 
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 (6) “[...] A participação dos professores do 4.º ano na constituição das turmas 
do 5.º  e no primeiro conselho de turma do ano lectivo, [...], revela-se 
insuficiente para garantir a sequencialidade das aprendizagens [...]”; 

 (7) “[...] Evidenciam-se algumas [palavra omitida pelo Agrupamento quando 
elenca os 13 aspectos positivos - negrito e sublinhado nosso] práticas 
positivas de recurso às metodologias activas e experimentais [...]”; 

 (8) “[...] O recurso a “protocolos de aulas experimentais” no 3.º ciclo [...] que, 
se disseminado [negrito nosso] junto dos restantes ciclos de escolaridade, se 
afigurará não só facilitador como potenciador destas práticas [...]”; 

 (9) “[...] Não é prática a concepção conjunta de matrizes para estes 
instrumentos [de avaliação] [...]”; 

 (10) “[...] Ao nível da auto-avaliação dos alunos, as práticas são diferenciadas, 
não se evidenciando instrumentos nem práticas uniformizados [...]”; 

 (11) “[...] A supervisão da prática lectiva em sala de aula não é uma prática 
instituída fora do contexto da avaliação do desempenho dos docentes pelo 
que não se reconhece o seu contributo enquanto estratégia de 
desenvolvimento e de estímulo à sua qualidade profissional e científica [...]”; 

 (12) “[...] A monitorização estruturada, e o carácter sistemático, destas, 
configura um processo em construção [...]”; 

 (13) “[...] a articulação e a frequência de reuniões conjuntas dos técnicos 
envolvidos com o departamento de 1.º ciclo, não têm sido ainda 
suficientemente profícuas [...]”. 

7. Realce-se que, não obstante se terem elencado 13 aspectos menos conseguidos, 
conforme os excertos extraídos do relatório de avaliação externa (página 5 a 7) dão 
conta, a equipa de avaliação externa não deixou de reconhecer “[...] no Agrupamento 
uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, decorrente de práticas 
organizacionais eficazes [...]”;  

7.1. Afigura-se pertinente, sublinhar, neste contexto, que, não obstante a 
identificação da “ausência de supervisão da prática lectiva em sala de aula como 
estratégia de desenvolvimento e de estímulo à qualidade profissional e científica 
dos docentes”, como uma fragilidade, no relatório da avaliação externa do 
Agrupamento, realizada em 2007, esta continua a prevalecer em 2011. Do facto 
é, também, dado conta no campo de análise “Auto-avaliação e melhoria” (página 9 
do relatório de avaliação externa). 

8. Refira-se que, esses 13 aspectos menos conseguidos, transcritos no ponto 6 desta 
resposta, nomedamente nas afirmações referenciadas pelos pontos 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 
10, sustentam, inequivocamente, a afirmação “As actuações positivas são a norma, 
mas resultam do empenho e da iniciativa de pequenos grupos [...]”, do descritor de 
classificação “BOM” atribuído. 
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9. No âmbito da Prestação do Serviço Educativo, não se recolheram evidências que 
sustentassem pontos fortes na totalidade dos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais generalizadas e eficazes.  

10. Face aos novos dados quantitativos apresentados pelo Director, em sede de 
contraditório, afigura-se justo alterar a afirmação “[...] Porém, face à percentagem 
significativa (41,8%) de classificações Muito Fraco e Não Satisfaz obtida na 
avaliação interna realizada na área das Expressões, no 1.º ciclo, em 2009-2010, não é 
evidente um investimento em práticas conducentes à melhoria desses resultados, que 
poderiam ser beneficiados numa articulação mais consistente com a educação pré-
escolar e os ciclos subsequentes [...]”; 

10.1. Assim, na mesma deverá ler-se “Não obstante, os resultados positivos na 
avaliação interna realizada na área das Expressões, no 1.º ciclo, em 
2009-2010, não é evidente uma articulação consistente com a educação 
pré-escolar e os ciclos subsequentes.”, porquanto não se recolheram 
evidências de que essa articulação seja efectiva e esteja consolidada. 

10.2. Mais se refere que, relativamente à afirmação constante do contraditório 
(página 2) “ [...] face ao trabalho colaborativo que já se verifica entre o pré-
escolar e o 1.º ciclo e entre os 1.º e o 2.º ciclos no âmbito das Expressões, 
especialmente aquando de actividades como a preparação do Carnaval Escolar 
ou de festividades de final de período todas as afirmações a este propósito 
deste assunto constantes do relatório tornam-se incorrectas. [...]”, a equipa 
considera que a mesma não colhe, porquanto não se recolheram evidências da 
existência, ao nível da dimensão artística, de um trabalho consolidado, assente 
numa articulação inter-ciclos, abrangente e alargado a todas as unidades 
educativas, para além de actividades pontuais, como sejam o Carnaval ou o final 
de ano lectivo.  

11. Na sequência da alteração no corpo do relatório no campo de análise Práticas de 
Ensino, mencionada no ponto 10.1 da resposta ao contraditório, e que integra o 
domínio Prestação do Serviço Educativo, impõe-se que se proceda à alteração da 
afirmação “A área das Expressões, no 1.º ciclo, de modo a promover competências na 
dimensão artística”, enquanto uma das áreas de maior fragilidade, onde o 
Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria (página 
10 do relatório de avaliação externa): 

11.1. Assim, como uma das áreas de maior fragilidade, onde o Agrupamento deve 
incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria na mesma deverá ler-
se “A articulação da área das Expressões, no 1.º ciclo, com a educação 
pré-escolar e os ciclos subsequentes, de modo a garantir o 
desenvolvimento de competências na dimensão artística” (página 10 do 
relatório de avaliação externa); 

12. Face ao anteriormente exposto pela equipa de avaliação externa, em resposta às 
afirmações apresentadas pelo Director do Agrupamento de Escolas de Marinhas do 



 

5 
 

Sal e, em concreto quanto ao facto de o mesmo considerar “justo que a classificação 
obtida [...] seja valorizada face ao inicialmente proposto, de modo a podermos obter 
MUITO BOM”, a equipa não encontra sustentabilidade na argumentação apresentada 
pelo mesmo no contraditório, para proceder a qualquer alteração na classificação a 
atribuir no domínio Prestação do Serviço Educativo, pelo que mantem a classificação 
de BOM, no mesmo. 

 
 
Lisboa, 11 de Julho de 2011 
 
 
A Equipa de Avaliação Externa: 
 
Helena Gião, Maria João Crisóstomo Pereira e Maria Leonor Duarte 
 
 


