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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 Marinhas do Sal, Rio Maior. 

O presente relatório expressa os resultados da 
avaliação externa do Agrupamento realizada 
pela equipa de avaliação, na sequência da 
visita efectuada entre 23 e 25 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 de Arruda, a Escola Básica com Jardim-de-Infância 
Outeiro da Cortiçada e o Centro Escolar de Alcobertas.  

 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. No entanto, sublinha-se o facto de a direcção não ter promovido a eleição dos 
participantes nos painéis onde tal era possível, conforme os critérios estipulados pelo Grupo de Trabalho 
para a respectiva organização.  

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 Marinhas do Sal situa-se no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém. 
Constituído no ano lectivo 2003-2004, integrou o Agrupamento de Escolas de Alcobertas em 2007-2008 e 
abrange, actualmente, 12 estabelecimentos de educação e ensino: cinco jardins-de-infância (JI), uma 
escola básica do 1.º ciclo (EB1), três escolas básicas do 1.º ciclo com jardim-de-infância (EB1/JI), dois 
centros escolares e a Escola Básica Integrada dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de Marinhas do Sal, edificada em 
1994 e sede do Agrupamento.  

A população escolar é constituída por 1132 crianças e alunos dos quais 230 pertencem à educação pré-
escolar (14 grupos), 432 ao 1.º ciclo (24 turmas), 222 ao 2.º ciclo (10 turmas), 202 ao 3.º ciclo (11 turmas) 
e 46 aos dois cursos de educação e formação (CEF) de tipo 2. A idade média dos alunos dos 4.º e 6.º anos 
encontra-se ligeiramente abaixo, embora próximo, da mediana nacional, e a dos alunos do 9.º ano situa-
se claramente abaixo da mediana nacional. Cerca de 4,7% dos alunos são naturais de outros países, 
predominando os originários do Brasil. Beneficiam de auxílios económicos, no âmbito da Acção Social 
Escolar (ASE), 48% dos alunos, dos quais 23,2% no escalão A e 24,8% no B. A percentagem de alunos 
com apoio da ASE reduz-se do 4.º ano para o 6.º ano e deste para o 9.º ano, revelando uma melhoria da 
posição relativa do Agrupamento quando comparado com valores nacionais.  

São conhecidas as habilitações académicas de 94% dos pais e encarregados de educação: destes 69% têm 
a escolaridade básica, 19,1% o ensino secundário, 11% formação superior e 0,9% não têm habilitações. 
Existem registos da actividade profissional de 80% dos pais e encarregados de educação que exercem, na 
sua maioria, funções em diversas áreas do sector terciário (52,4%). A comparação destes dados com os 
valores nacionais revela que o Agrupamento se situa numa posição claramente acima da mediana 
nacional, situação que se confirma para a percentagem de alunos com computador e acesso à internet. O 
nível socioeconómico médio dos alunos do Agrupamento situa-se um pouco acima da mediana nacional.     

Exercem funções 127 docentes, dos quais 73,2% pertencem ao quadro de Agrupamento, 11% ao de zona 
pedagógica e 15,8% são contratados, sendo que a percentagem de docentes do quadro é bastante elevada 
quando comparada com valores nacionais. A maioria dos docentes (82,7%) tem idades entre os 30 e os 50 
anos e mais de 10 anos de serviço. Quanto ao pessoal não docente, trabalham no Agrupamento 32 
assistentes operacionais, sete assistentes técnicos e uma Chefe de Serviços de Administração Escolar, 
dos quais 95% têm contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. As suas idades 
situam-se, predominantemente, entre os 30 e os 50 anos. 

 

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 

Considerando as taxas de conclusão, verifica-se que no ano lectivo de 2009-2010 os resultados do 4.º ano 
estão claramente abaixo do valor esperado, os do 6.º ligeiramente acima do esperado e os do 9.º ano em 
linha com o valor esperado. Os resultados dos alunos nas provas nacionais de Língua Portuguesa dos 
4.º, 6.º e 9.º anos estão todos acima do esperado, sendo que a situação é particularmente melhor no 
último caso. No que concerne aos resultados das provas nacionais de Matemática, observa-se que o 
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desempenho dos alunos do 4.º e 9.º anos ficaram claramente abaixo do valor esperado (particularmente 
no primeiro caso) e os do 6.º ano se situaram acima do esperado.  

No triénio de 2007-2008 a 2009-2010 e de acordo com os dados do Agrupamento, as taxas de conclusão 
evidenciam uma tendência de subida, nos três ciclos de escolaridade, o que não tem impedido a 
implementação de estratégias com vista à melhoria dos resultados, como sejam a criação da Sala de 
Estudo, a assessoria na aula de Matemática e o apoio pedagógico a Língua Portuguesa e a Matemática. 

O Agrupamento analisa os resultados académicos, quer internos quer externos, em sede das diferentes 
estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica. Não obstante o carácter sistemático 
desses procedimentos e a orientação para a identificação das causas de algum insucesso verificado, os 
responsáveis denotam dificuldade em identificar os factores determinantes dos resultados, em especial 
na disciplina de Matemática.  

Na educação pré-escolar, a reflexão sobre o trabalho desenvolvido com as crianças e a avaliação global 
das aprendizagens, divulgada nos registos entregues aos pais e encarregados de educação, constituem 
práticas regulares.      

Decorrente da tomada, célere e concertada, de medidas preventivas e reactivas por parte dos 
responsáveis do Agrupamento, em estrita colaboração com entidades externas, nomeadamente a 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Rio Maior, é de salientar a eficácia das mesmas, 
traduzida num valor residual de abandono escolar. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

É desenvolvido um trabalho transversal aos vários níveis de educação e ensino, que concorre para 
incentivar a participação dos alunos em actividades e projectos fomentadores do espírito de 
solidariedade e da cidadania responsável (Aprender a crescer... saudável! e Jogo de Cidadania, a título 
de exemplo). Os seus contributos são considerados e encorajados pelos directores de turma, através do 
cargo de delegado/subdelegado de turma. Os alunos das diferentes unidades educativas apresentam, na 
generalidade, comportamentos disciplinados, denotando conhecer as regras de funcionamento do 
Agrupamento. Na Escola-Sede, as situações de indisciplina estão perfeitamente identificadas, 
merecendo uma especial atenção por parte dos responsáveis, que privilegiam as medidas de carácter 
pedagógico e preventivo, conjugando esforços com vista à sua superação.  

A valorização dos sucessos dos alunos tem forte expressão na exposição de trabalhos, no Desporto 
Escolar e nos Quadros de Valor e de Excelência. O trabalho realizado nos estágios dos CEF é 
reconhecido pelas empresas que acolhem os formandos possibilitando a integração de alguns no 
respectivo quadro de trabalhadores. Embora o Agrupamento possua, em regra, um conhecimento 
informal do percurso académico e profissional dos alunos, não existe um dispositivo estruturado, que 
permita conhecer, com rigor, o real impacto das aprendizagens.   

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Os elevados níveis de satisfação manifestados por pais e encarregados de educação, alunos e 
profissionais, nas respostas aos questionários, espelham o reconhecimento, pela comunidade educativa, 
do trabalho realizado. A quase totalidade dos pais e encarregados de educação valoriza o bom serviço de 
educação prestado pelo Agrupamento. Para 66% dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, o ensino é exigente, sendo 
este valor superado na consideração dos docentes e na dos trabalhadores não docentes. A boa 
aprendizagem efectuada na escola e a sua repercussão na vida futura é, particularmente, valorizada 
pela maioria dos alunos. Quanto a graus de insatisfação, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e os respectivos 
pais e encarregados de educação dão relevo à insuficiência de condições de conforto e de salubridade 
nalguns espaços da Escola-Sede. 
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Em síntese, o Agrupamento evidencia, na globalidade, resultados acima dos valores esperados, 
desenvolvendo acções consequentes na melhoria das aprendizagens. De realçar, os resultados 
educativos bastante positivos no que concerne ao desenvolvimento cívico e ao comportamento dos 
alunos. O reconhecimento do bom trabalho realizado consubstancia-se nos elevados níveis de satisfação 
manifestados pela comunidade educativa, nomeadamente nos questionários. Atribui-se, por 
conseguinte, a classificação de MUITO BOM neste domínio. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

A gestão das orientações curriculares e dos programas concretiza-se nos departamentos respectivos, 
constatando-se que a articulação intra e interdepartamental é, na generalidade, mais evidente nas 
actividades constantes do Plano Anual de Actividades do que na gestão do currículo. Pese embora se 
vislumbre um esforço, generalizado, dos docentes em investir nesse sentido, não é patente um trabalho 
sistemático e estruturado. 

O Projecto Curricular de Agrupamento enfatiza o perfil da criança no final da educação pré-escolar e as 
competências gerais e transversais do aluno à saída do ensino básico, sendo de relevar o carácter 
exaustivo na enunciação da operacionalização transversal dessas competências e das acções a 
desenvolver pelos docentes. No entanto, esse Projecto não acautela procedimentos e mecanismos de 
monitorização. Ainda que não espelhe a gestão contextualizada e diferenciada do currículo, sublinha-se 
que o contexto e a adequação às especificidades das crianças e dos alunos não são descurados pelos 
docentes nos projectos curriculares de grupo (PCG) e de turma (PCT). 

Na educação pré-escolar, a continuidade educativa é assegurada pela transmissão, aos docentes do 1.º 
ciclo, de informações sobre a evolução das aprendizagens de cada criança. A articulação com este ciclo, 
embora atenda à progressão das aprendizagens e à promoção de algumas actividades conjuntas, não se 
mostra regular entre todos os estabelecimentos do Agrupamento, limitando acções educativas 
concertadas. O Centro Escolar de Alcobertas, afigura-se como um potencial pólo disseminador das boas 
práticas de articulação que tem enraizadas. 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. A participação dos professores do 4.º ano na constituição das turmas do 5.º 
e no primeiro conselho de turma do ano lectivo, embora positiva, revela-se insuficiente para garantir a 
sequencialidade das aprendizagens. Nos 2.º e 3.º ciclos, a continuidade é facilitada, sempre que possível, 
pelas mesmas equipas pedagógicas. Ainda que recentes, destacam-se acções de gestão de conteúdos que 
estão a ganhar ênfase entre algumas disciplinas afins (História e Geografia, no 3.º ciclo, por exemplo). O 
balanço periódico do cumprimento das planificações e das estratégias, em sede de departamento e nos 
conselhos de turma, concorre para a monitorização interna do currículo. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

Existe uma dinâmica consolidada de trabalho colaborativo de planificação da actividade lectiva: reflecte-
se sobre os resultados, trocam-se experiências, produzem-se materiais didácticos e aferem-se 
estratégias, que possibilitam ajustar as práticas às necessidades emergentes das turmas. Os docentes 
titulares de grupo e de turma e os conselhos de turma contam com uma colaboração muito positiva da 
equipa de educação especial. O seu contributo é também tido em consideração na (re)definição de 
estratégias de intervenção pedagógica e no estabelecimento de medidas de diferenciação.  

Evidenciam-se algumas práticas positivas de recurso às metodologias activas e experimentais na 
aprendizagem das ciências, bem como a promoção de actividades de pesquisa. A regularidade pode ser 



 

 
Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal – Rio Maior  

5 

reforçada nas diferentes unidades educativas, ainda que os alunos revelem, neste âmbito, elevados 
índices da satisfação. O recurso a protocolos de aulas experimentais no 3.º ciclo constitui um aspecto 
positivo, que, se disseminado junto dos restantes ciclos de escolaridade, se afigurará não só facilitador 
como potenciador destas práticas.  

A valorização da dimensão artística reflecte-se em várias iniciativas dinamizadas (exposição de 
ilustração para a infância e concurso para a criação do logótipo da biblioteca da Escola-Sede, entre 
outras) e na oferta formativa proporcionada (clube de Artes – ateliers de Teatro, Música e Expressões). 
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. Releva-se o incentivo à participação dos alunos em âmbitos mais alargados, como sejam 
concursos/projectos aos níveis nacional (A minha Escola adopta um Museu e Olimpíadas da 
Matemática, a título de exemplo) e internacional que, à semelhança das restantes actividades de 
enriquecimento do currículo, contribuem claramente para a formação integral dos jovens.  

Existe abertura à inovação (concurso Ortografíadas) e à criatividade, procurando-se a resolução de 
problemas através de soluções organizativas originais: a construção de um painel solar, pelos alunos do 
CEF de Electricidade, viabilizador da auto-suficiência energética da respectiva sala de aula; com a 
criação de três ilhas informáticas amovíveis, que irão dispor, cada uma, de seis computadores com 
acesso à internet e que perspectiva colmatar o défice de equipamentos informáticos com que o 
Agrupamento, nomeadamente a Escola-Sede, se defronta. Há uma clara mobilização do corpo docente no 
sentido de possibilitar o acesso de todas as crianças e alunos aos recursos disponíveis.  

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

A definição e divulgação dos critérios de avaliação e a elaboração de instrumentos e de critérios de 
correcção comuns concorrem para a confiança na avaliação interna. No entanto, não é prática a 
concepção conjunta de matrizes para estes instrumentos. Além da adesão aos testes intermédios, têm 
sido aplicadas, desde 2008-2009, provas de aferição interna em Língua Portuguesa e em Matemática, 
nos diferentes níveis de ensino, extensivas, no presente ano lectivo, à disciplina de Inglês. Estas 
práticas são reconhecidas como importantes mecanismos reguladores das várias modalidades de 
avaliação das aprendizagens e do cumprimento do currículo. São também práticas regulares a avaliação 
trimestral do desenvolvimento dos PCG e dos PCT, bem como a aferição da aplicação dos critérios de 
avaliação e das informações relativas ao percurso escolar dos alunos. A avaliação diagnóstica nas 
diferentes disciplinas é uma prática regular que concorre para a (re)definição de estratégias. Ao nível da 
auto-avaliação dos alunos, as práticas são diferenciadas, não se evidenciando instrumentos nem 
práticas uniformizados.  

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. Os balanços periódicos sobre 
o cumprimento do planeamento definido, a análise de resultados e a partilha de materiais didácticos 
sustentam o acompanhamento das práticas dos docentes. Os relatórios elaborados no final do ano lectivo 
pelas diferentes estruturas constituem mecanismos de prestação de contas do trabalho desenvolvido e 
referenciais para o planeamento do ano lectivo subsequente. 

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

O Agrupamento desenvolve um leque diversificado de iniciativas e de actividades que valorizam as 
potencialidades das crianças e dos alunos, proporcionando-lhes experiências escolares estimulantes. É 
dada visibilidade aos diferentes trabalhos, actividades e experiências, em exposições e desfiles, no painel 
digital na Escola-Sede, nos blogues e no jornal local, relevando o esforço e o empenho dos alunos 
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envolvidos. Enquanto iniciativa de divulgação dos trabalhos realizados no âmbito dos CEF, é de 
sublinhar, a importância conferida às Salas Abertas, visitadas por todas as turmas da Escola-Sede, ao 
longo de uma semana, acompanhadas por um docente.  

Os responsáveis norteiam, claramente, a sua acção por práticas de inclusão, sendo garantidas iguais 
oportunidades para todos. É visível a preocupação com a integração dos discentes e a promoção do seu 
sucesso através de respostas às necessidades detectadas (Sala de Estudo, apoio pedagógico, assessorias 
na disciplina de Matemática) e a que não fica alheia também a criação de outros percursos escolares. 
Releve-se o alargamento ao 1.º ciclo, no presente ano lectivo, do acompanhamento escolar prestado a 
alunos através de tutorias. A monitorização estruturada, e o carácter sistemático, destas, configura um 
processo em construção. O trabalho realizado na Sala de Estudo tem um impacto positivo no sucesso dos 
alunos que a frequentam por proposta do conselho de turma (89% de sucesso no ano transacto).     

São disponibilizadas diferentes modalidades de apoio para dar respostas diferenciadas às crianças e 
alunos com necessidades educativas especiais (Terapias Expressivas e psicomotricidade/actividades em 
meio aquático, a título de exemplo), sendo de realçar a articulação claramente profícua a este nível com 
parceiros externos. A Unidade de Ensino Estruturado para Alunos com Perturbações do Espectro do 
Autismo, a funcionar desde 2007-2008 na Escola-Sede, constitui uma mais-valia ao proporcionar, com 
impacto positivo, a inclusão dos sete discentes.  

Atentos aos casos de insuficiência nos apoios socioeconómicos, os responsáveis do Agrupamento, em 
estreita articulação com a Câmara Municipal de Rio Maior e as Juntas de Freguesia garantem reforços 
alimentares a cerca de 30 alunos e salvaguardam a sua participação em visitas de estudo, concorrendo 
para que a equidade seja assegurada.  

A conciliação entre os horários das actividades lectivas, as de enriquecimento do currículo e os apoios 
educativos é, no global, bem conseguida. Em atenção aos interesses e necessidades de crianças/alunos e 
respectivas famílias, os horários escolares são elaborados em função da rede de transportes. Embora 
haja um esforço crescente na planificação das actividades de enriquecimento curricular, a articulação e 
a frequência de reuniões conjuntas dos técnicos envolvidos com o departamento de 1.º ciclo, não têm sido 
ainda suficientemente profícuas.   

 

Em suma, reconhece-se no Agrupamento uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, 
decorrente de práticas organizacionais eficazes. As actuações positivas são a norma, mas resultam do 
empenho e da iniciativa de pequenos grupos. A acção desenvolvida tem proporcionado um impacto 
claramente positivo na melhoria das aprendizagens e nos resultados dos alunos. Assim, atribui-se ao 
domínio em análise a classificação de BOM.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

A visão estratégica do Agrupamento e as linhas de orientação e as metas a atingir no triénio para as 
quatro áreas prioritárias de intervenção: Cuidando de si e do outro, Cuidando dos saberes, Conhecer 
para mudar e Cuidando do ambiente, estão retratadas no Projecto Educativo, sob o lema Ser Cidadão. 
Sublinhe-se que as metas fixadas encontram-se em sintonia com o Programa Educação 2015. O Plano 
Anual de Actividades agrega um leque abrangente e diversificado de iniciativas que operacionalizam as 
diferentes áreas de intervenção, alargadas a todas as unidades educativas. Constata-se que, embora se 
tenha subjacente a mobilização da comunidade e se perspective a consolidação do sentido de 
identificação com o Agrupamento, não é evidente uma articulação plena entre os vários 
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estabelecimentos e as actividades transversais aos diferentes níveis de educação e de ensino, 
nomeadamente nas respeitantes ao 1.º ciclo. A Associação de Pais dinamiza algumas actividades, que 
denotam o seu empenho e motivação para cimentar o sentimento de pertença de alunos e famílias ao 
Agrupamento.  

A visão estratégica da liderança, sustentada numa equipa coesa e dinâmica, aberta ao diálogo com a 
comunidade, espelha-se na capacidade de concretização de parcerias e de protocolos com entidades 
públicas e privadas. Estas constituem-se como uma importante rede em diversas áreas consideradas 
fulcrais, passando pela social, à técnica e à financeira com impacto, bastante positivo, no serviço 
educativo prestado. Os responsáveis têm abraçado novos desafios aderindo a projectos de melhoria e de 
inovação com reflexos nas aprendizagens dos alunos.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

A estabilidade do corpo docente e não docente possibilita ao Director conhecer as competências desses 
profissionais e, sem descurar a auscultação realizada junto dos diferentes sectores do Agrupamento, 
privilegiar os interesses pedagógicos na distribuição de serviço. Assim, para o desempenho de cargos de 
gestão intermédia, de tutorias e dinamização de clubes e de projectos, são tidos em conta o perfil, a 
experiência e a formação dos docentes. O princípio da continuidade pedagógica é assegurado em cada 
ciclo, sempre que possível e conveniente, sendo este critério também aplicado à direcção de turma. Na 
gestão do pessoal não docente, quando, pontualmente, as situações de absentismo o exigem, é dada 
prioridade ao funcionamento e segurança dos vários sectores, ainda que tal requeira polivalência de 
funções. O envolvimento dos assistentes operacionais em tarefas educativas, embora mais notório na 
educação pré-escolar e no 1.º ciclo, é generalizado a todo o Agrupamento e valorizado pelos mesmos.  

Existe uma manifesta disparidade ao nível das condições físicas das várias unidades educativas. A par 
de dois centros escolares, recentemente construídos e dotados de óptimas condições para o serviço 
educativo prestado, prevalecem JI e EB1, enquadrados na tipologia Plano dos Centenários, em que se 
impõem intervenções ao nível da recuperação física dos espaços, incluindo os recreios. Refira-se, no 
entanto, o esforço financeiro realizado pela Câmara Municipal na manutenção e na introdução de 
alguns melhoramentos, assim como a criação de condições mais favoráveis às aprendizagens e o 
investimento no embelezamento dos espaços por parte do Agrupamento.  

É prática corrente a partilha de recursos didácticos entre as várias unidades do Agrupamento, 
propiciando o acesso de todas as crianças e alunos aos materiais e promovendo a sua participação em 
vários projectos. As duas bibliotecas escolares são espaços educativos de excelência, onde as actividades 
de índole cultural e lúdica favorecem o desenvolvimento de competências diversificadas. De realçar que 
a partilha de recursos promovida pela circulação entre unidades educativas de “malas pedagógicas” 
complementa, facilita e potencia o trabalho realizado no domínio da promoção da leitura e da escrita.  

As EB1 estão, na generalidade, dotadas de equipamento informático e de acesso à internet, fomentando-
se o recurso ao computador como ferramenta de trabalho, aprendizagem e comunicação. Nos JI a 
utilização destes recursos está condicionada pela inexistência de acesso à internet. A acessibilidade a 
pessoas de mobilidade condicionada não é uma realidade generalizada a todos os edifícios escolares e a 
prática de simulacros não está enraizada na cultura de segurança. O uso das receitas próprias, a partir 
da prestação de serviços e da candidatura a projectos, está alinhado com as prioridades estabelecidas e 
com o cumprimento dos objectivos definidos nos documentos estruturantes.  

 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

As necessidades de formação contínua do pessoal docente estão identificadas e integram o Plano Anual 
de Actividades, sendo enfatizada a resposta externa, nomeadamente por parte do Centro de Formação 
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Lezíria do Tejo. À excepção de duas iniciativas internas, o documento não espelha a formação inter-
pares, nem a replicação de boas práticas e/ou formação recebida. Tão pouco perspectiva o diagnóstico 
das necessidades do pessoal não docente e a realização de acções de formação internas aqueles 
destinadas. Neste contexto, 26,3% destes trabalhadores revelam insatisfação relativamente à formação 
recebida.  

A integração e o acompanhamento dos docentes colocados, de novo, ou pela primeira vez, no 
Agrupamento decorrem no seio das estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica. É 
reconhecida pelos recém-chegados a transmissão das informações relevantes e o apoio de natureza 
didáctica prestado pelos coordenadores. O processo de avaliação do trabalho contempla momentos de 
reflexão conjunta entre avaliador e avaliado, numa linha de envolvimento dos profissionais. 

Os circuitos de informação são considerados eficazes pelos docentes (90,1%), embora só 68,4% do pessoal 
não docente manifeste satisfação neste âmbito. As tecnologias de informação e comunicação encaradas 
pela maioria da comunidade escolar como suporte logístico imprescindível para agilizar procedimentos 
de gestão, veicular informações, trocar experiências e materiais pedagógicos, constituem-se como uma 
ferramenta eficaz, regular e crescentemente utilizada. Configuram, igualmente, uma oportunidade para 
o aprofundamento do trabalho em rede, facilitador da partilha de boas práticas. O portal do 
Agrupamento, embora se apresente como um dos canais de divulgação de iniciativas não se afigura 
plenamente optimizada, ao nível da difusão de informações pertinentes. Ao não divulgar dos 
documentos estruturantes restringe a sua apropriação pela comunidade escolar. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

Na sessão inicial da visita de avaliação externa, em conjugação com o Texto de Apresentação do 
Agrupamento, reconheceu-se a necessidade de progredir em matéria de auto-avaliação. Apesar do 
empenho da Direcção neste âmbito e dos sinais de progresso, permanecem fragilidades identificadas no 
relatório da avaliação externa do Agrupamento, realizada em 2007. Registaram-se, desde então, várias 
alterações na constituição da equipa de auto-avaliação, o que originou descontinuidade nesta área. 

No ano lectivo transacto, a equipa desenvolveu um trabalho conjunto com a direcção que incluiu a 
aplicação e tratamento de inquéritos por questionário que destacaram aspectos positivos e negativos e 
que tiveram impacto na elaboração do Projecto Educativo. No presente ano lectivo, a equipa, na qual 
participam elementos da comunidade educativa, é coordenada por um docente com formação específica, 
e está a proceder à explicitação de objectivos, indicadores, recolha e tratamento de informação, o que se 
desenvolverá ao longo de um período de três anos, segundo a metodologia Balanced Scorecard. Assim 
sendo, não estão, ainda, propostas por esta equipa, planos de acção de melhoria, o que impede que se 
ajuíze da sua coerência com a metodologia em curso. A articulação com a auto-avaliação da Biblioteca 
Escolar não está ainda a ser equacionada. 

 

Em conclusão, o Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em que 
se evidenciam práticas organizacionais eficazes. Embora decorrentes do empenho e da iniciativa de 
pequenos grupos, as actuações positivas são a norma repercutindo-se na melhoria das aprendizagens e 
nos resultados dos alunos. Assim, atribui-se ao domínio em análise a classificação de BOM. 
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4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA      

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

 As taxas de conclusão nos vários anos de escolaridade, designadamente nos 6.º e 9.º anos que se 
apresentam ligeiramente acima e em linha com o valor esperado; 
 

 O trabalho bem articulado entre o Agrupamento e várias entidades, com repercussões positivas 
no combate ao abandono escolar; 
 

 O reconhecimento da qualidade do trabalho realizado, expresso pelos elevados níveis de 
satisfação manifestados por pais e encarregados de educação, alunos e profissionais, nas 
respostas aos questionários; 
 

 A oferta de respostas ajustadas aos alunos com necessidades educativas especiais, à 
problemática da inclusão escolar e à promoção de oportunidades de sucesso para todos; 
 

 A articulação dinâmica e consolidada com um conjunto de entidades parceiras, com reflexos 
positivos para o serviço educativo prestado. 

 

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: 

 A identificação das causas internas de algum insucesso escolar, implementando medidas 
adequadas conducentes à melhoria das aprendizagens e dos resultados;  
 

 A gestão vertical do currículo, entre ciclos, de modo a assegurar o desenvolvimento consistente 
de competências ao longo do percurso escolar dos alunos; 
 

 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; 
 

 A regularidade das práticas experimentais para despertar o gosto pela aprendizagem das 
ciências; 
 

 A supervisão da prática lectiva em sala de aula, a valorizar como estratégia de desenvolvimento 
e de estímulo à qualidade profissional e científica dos docentes; 
 

 A formação dos profissionais, assente num diagnóstico eficaz das suas necessidades e na 
disseminação de formação inter-pares; 
 

  A operacionalização e a consistência da metodologia desenvolvida no processo de auto-
avaliação, a fim de se constituírem ferramentas activas para o seu progresso e sustentação. 
 

 

 

A Equipa de Avaliação Externa: 

Helena Gião, Maria João Crisóstomo Pereira e Maria Leonor Duarte 

 


