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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 de Mértola. 

O presente relatório expressa os resultados 
da avaliação externa do Agrupamento 
realizada pela equipa de avaliação, na 
sequência da visita efectuada entre 18 e 20 
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 
Mértola e os Centros Educativos de São Miguel do Pinheiro e de Penilhos. 

A equipa congratula-se com a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento de Escolas 
de Mértola 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 de Mértola, com sede na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos com Ensino 
Secundário de São Sebastião, foi criado no ano de 2004 e agrega, presentemente, mais oito unidades 
educativas. Os estabelecimentos que se situam fora da sede de concelho distam entre 15 a 23 km da 
Escola-Sede. 

No presente ano lectivo, frequentam o Agrupamento 103 crianças na educação pré-escolar (9 grupos), 
196 alunos no 1.º ciclo (13 turmas), 122 no 2.º ciclo (7 turmas, sendo uma de percursos curriculares 
alternativos), 149 no 3.º ciclo (9 turmas), 128 no ensino secundário, em cursos científico-humanísticos e 
em cursos profissionais. São oferecidos, também, dois cursos de educação e formação (20 formandos) e 
cursos de Educação e Formação de Adultos (49 formandos). Os grupos/turmas são, em geral, bastante 
pequenos em todos os ciclos de ensino. 

Na esfera da diversidade cultural, apenas 2,7% dos alunos são naturais de outros países, sobretudo 
europeus. A idade média dos alunos que frequentam o 4.º ano situa-se ligeiramente abaixo da mediana 
nacional, enquanto a dos alunos que frequentam os 6.º e 9.º anos está claramente acima da mediana 
nacional. Beneficiam de auxílios económicos, no âmbito da acção social escolar, 36,0% do total dos 
alunos, dos quais 30,0% estão abrangidos pelo escalão A e 6,0% pelo escalão B.  

Conhecem-se as profissões de 53,0% dos pais/encarregados de educação e 9% enquadram-se em 
actividades de técnico de nível superior ou intermédio, muito abaixo da mediana nacional. São 
conhecidas as habilitações de 79,2% dos pais/encarregados de educação, sendo que, quer para os alunos 
do ensino básico, quer para os do ensino secundário, a percentagem de pais com educação secundária ou 
superior está muito abaixo da mediana nacional. Da análise comparativa destes indicadores, conclui-se 
que os alunos provêm de um meio social, económico e culturalmente desfavorecido quando comparado 
com os valores medianos nacionais. 

O Agrupamento conta com 120 docentes, sendo que 55,0% pertencem aos quadros e 45,0% são 
contratados, o que revela uma fraca estabilidade do corpo docente face à situação nacional. A sua 
experiência profissional situa-se, maioritariamente, entre 10 e 19 anos (39,0%) e até 4 anos (26,0%). A 
percentagem de docentes dos quadros é bastante baixa, sendo das mais baixas do todo nacional, o que 
indicia problemas de fixação do corpo docente. Quanto ao pessoal não docente, totaliza 48 trabalhadores, 
sendo 11 assistentes técnicos, 36 assistentes operacionais e uma psicóloga. 

 

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 

O trabalho realizado na educação pré-escolar, no âmbito da observação e da avaliação das 
aprendizagens das crianças, no último triénio, tem sido muito relevante para conhecer o seu 
desenvolvimento global. A análise, realizada pelas educadoras, da evolução dos progressos das crianças 
tem permitido uma maior articulação com o 1.º ciclo, em termos do desenvolvimento de competências. A 
avaliação destas, nas diferentes áreas de conteúdo, mostra sucesso no que respeita às aprendizagens 
realizadas.  
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O Agrupamento tem desenvolvido uma análise sistemática sobre a evolução dos resultados dos alunos. 
A necessidade de tornar mais eficaz esta acção, através da sistematização de dados, possibilitou a 
implementação de um processo de monitorização dos resultados escolares, de forma a detectar desvios e 
a ajustar estratégias de melhoria. 

No entanto, as causas subjacentes às taxas de sucesso no 2.º ano do 1.º ciclo, que têm sido, em cada um 
dos anos lectivos do triénio 2007-2008 a 2009-2010, sempre as mais baixas relativamente aos outros 
anos do ciclo, não estão objectivamente identificadas, o que pode condicionar tanto a concepção como o 
ajuste de estratégias de melhoria para um sucesso pleno.  

O Agrupamento apresenta acções de melhoria, na sequência da aplicação da Estrutura Comum de 
Avaliação (CAF-Common Assessment Framework), com fraco impacto nos resultados escolares, 
designadamente nos 2.º e 3.º ciclos, por não estarem identificados os factores determinantes do sucesso e 
do insucesso nos processos de ensino e de aprendizagem. 

É de realçar o trabalho desenvolvido com os alunos do 12.º ano, cujas taxas de conclusão no ano lectivo 
2009-2010 e cujos resultados na avaliação externa a Português e a Matemática de 2010 se mostraram 
claramente acima dos valores esperados. 

Na reflexão que o Agrupamento faz sobre os resultados académicos, no que respeita ao sucesso, 
nomeadamente dos cursos de educação formação e do 12.º ano, a identificação das causas não é clara. Na 
verdade, esse exercício permitiria perceber as especificidades e replicá-las como boas práticas.  

É de destacar a inexistência de abandono escolar nos 1.º e 2.º ciclos, no último triénio, bem como a não 
ocorrência de abandono nos três ciclos nem de desistência no ensino secundário, no ano lectivo 2009-
2010. A monitorização do abandono escolar é conduzida pelos directores de turma. As práticas mostram-
se adequadas e assentam no acompanhamento diário dos alunos, utilizando o absentismo como sinal de 
alerta. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

O Agrupamento tem promovido o desenvolvimento cívico e a aprendizagem para a cidadania, da 
educação pré-escolar ao ensino secundário. Na educação pré-escolar incide muito na apropriação de 
regras pelas crianças e em actividades ligadas à educação ambiental. Esta é uma área muito valorizada 
pelo Agrupamento, tendo em conta as actividades desenvolvidas no ensino básico e secundário, bem 
como no âmbito da solidariedade social, promotoras de um efectivo desenvolvimento integral dos alunos.  

Na sua análise, o Agrupamento conclui que a participação dos alunos se reflecte na sua adesão às 
actividades propostas. Estas são diversificadas e motivadoras, promovendo essa aceitação por parte dos 
alunos, como é exemplo o projecto Uma Casa Eficiente para a Nossa Gente (Prémio Distrital Rock in Rio 
Escola Solar, em 2010). Contudo, não está implementada uma participação, dos alunos e da associação 
de estudantes na vida do Agrupamento, que melhor estimule o empreendedorismo e aumente as 
sinergias associadas à construção e transmissão da cultura e clima de escola.  

São de salientar os cursos de Restauração e de Serviço de Mesa, que representam uma mais-valia para o 
sucesso de um restaurante a funcionar na Escola-Sede, com o envolvimento da comunidade educativa. 
Apesar do esforço realizado, no que respeita ao primeiro emprego dos alunos finalistas, as dificuldades 
sociais e económicas do meio não permitem a taxa de empregabilidade que seria desejável.  

De um modo geral, os alunos têm um comportamento disciplinado e mostram conhecer as regras de 
funcionamento. Porém, ocorrem ainda alguns casos de comportamentos pouco adequados que, no último 
ano, foram objecto de medidas de suspensão. Na verdade, no último triénio, o aumento do número de 
casos e do número de dias de suspensão, mostra que existem algumas situações a resolver. Os sucessos 
dos alunos são valorizados pelo bom aproveitamento escolar, recorrendo ao reforço individual positivo e 
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ao projecto A Melhor Turma da Escola e respectiva divulgação que distingue os alunos com melhores 
resultados.   

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

O Agrupamento oferece cursos de educação e formação e cursos profissionais, realizando protocolos com 
empresas da região. A inserção dos alunos dos cursos de índole profissionalizante em estágios nas 
empresas/entidades do concelho evidencia o reconhecimento do contributo do Agrupamento para a 
dinâmica da economia local.  

A valorização das aprendizagens tem contribuído para a formação integral dos alunos, o que é 
manifestado pelo grau de satisfação destes, dos trabalhadores e dos pais. 

Todos os inquiridos mostram, de um modo geral, satisfação com o funcionamento das diferentes áreas 
do Agrupamento. Os alunos consideram que o que aprendem na escola é importante para o seu futuro. 
Os pais estão muito satisfeitos com a escola dos seus filhos e com o jardim-de-infância. Contudo, os pais 
dos alunos do 1.º ciclo inquiridos consideram como menos favorável a segurança na escola. 

Em suma, a acção do Agrupamento tem produzido impacto na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados dos alunos e nos respectivos percursos escolares. Os pais e encarregados de educação, os 
alunos e os profissionais apresentam níveis de satisfação positivos, pelo que a classificação do domínio 
em análise é BOM. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

O Projecto Curricular de Agrupamento, como documento orientador da gestão do currículo, carece, entre 
outros aspectos, da priorização das competências gerais do ensino básico, para além das decisões 
tomadas ao nível da articulação curricular e da sequencialidade entre as diversas áreas curriculares e 
entre ciclos. Apesar disso, os departamentos curriculares e os grupos disciplinares têm desenvolvido um 
diálogo profícuo entre os docentes no planeamento das actividades, na preparação de materiais, na 
reflexão sobre as práticas e na monitorização do cumprimento dos programas. 

A articulação horizontal do currículo é perspectivada em sede de projecto curricular de turma, embora 
não se encontrem delineadas as estratégias a desenvolver neste âmbito. São igualmente estabelecidas 
as actividades não lectivas adequadas ao perfil das turmas, designadamente as acções do Plano Anual 
de Actividades em que os alunos participam. 

No departamento da Educação Pré-Escolar, a partir do início do presente ano lectivo, foi dada maior 
atenção à avaliação do desempenho global das crianças, com referência às metas de aprendizagem 
definidas no âmbito das diferentes áreas de conteúdo. Os professores do 1.º ciclo planificam mensal e 
trimestralmente as suas aulas, no âmbito das quais são definidos objectivos e priorizadas competências, 
mais numa lógica de ano de escolaridade do que em função do perfil do aluno no final do 1.º ciclo do 
ensino básico. 

O diálogo entre docentes dos diferentes ciclos, com o objectivo de rentabilizar o conhecimento disponível 
sobre os alunos, traduz-se na planificação de actividades conjuntas entre a educação pré-escolar e o 1.º 
ciclo, com maior incidência nas áreas das expressões e da Língua Portuguesa, com a realização de 
exposições de trabalhos subordinados a temas comuns e a apresentação de pequenas leituras e 
representações, acções que se integram no projecto Oficina da Língua. 
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Com o objectivo de divulgar, às crianças e aos alunos do 1.º ciclo, actividades de aprendizagem 
enriquecedoras, existe um projecto, dinamizado por docentes de Física e Química, que viabiliza a 
realização de práticas experimentais nas várias unidades educativas. É igualmente frequente a 
deslocação dessas crianças/alunos aos espaços específicos da Escola-Sede onde se envolvem em 
actividades que visam a sensibilização para a expressão artística. 

Como prática positiva destaca-se, no início do ano lectivo, a realização de reuniões entre os docentes dos 
4.º e 5.º anos que proporcionam o conhecimento do perfil e das dificuldades dos alunos que ingressam no 
2.º ciclo, como contributo para o levantamento de problemas e de potencialidades das turmas e para a 
definição de prioridades e de estratégias de intervenção no âmbito dos respectivos projectos 
curriculares. A Aula do Futuro insere-se neste contexto como experiência de aprendizagem significativa 
para os alunos que frequentam os anos terminais dos três ciclos do ensino básico, a quem é 
proporcionada a assistência a aulas de Língua Portuguesa dos anos iniciais do ciclo seguinte, o mesmo 
se observando quanto à disciplina de Português no 10.º ano. 

Sob orientação do Conselho Pedagógico, os conselhos de departamento/grupo procedem à análise dos 
conteúdos programáticos de forma a reforçar no 3.º ciclo a sua leccionação, nomeadamente nas 
disciplinas de Física e Química e Matemática do ensino secundário, com vista a aumentar o sucesso. 
Apesar destes procedimentos dispersos, não é perceptível a existência de uma articulação curricular 
tendo em conta o desenvolvimento de competências ao longo dos três ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

A reflexão decorrente da aplicação do Plano da Matemática e a necessidade de adequar o ensino às 
capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos conduziram à implementação de um esquema 
organizacional que generaliza às turmas do 3.º ciclo a existência de pares pedagógicos nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e de Matemática (Mais Sucesso). Esta iniciativa, que integra os alunos em grupos de 
proficiência, potencia a diferenciação pedagógica em sala de aula. A planificação, monito-rização e 
avaliação deste trabalho tem lugar em reuniões semanais dos professores implicados. 

Visando proporcionar as melhores condições de aprendizagem para todas as crianças/alunos, existe uma 
grande diversidade de espaços educativos para os quais têm sido mobilizados os recursos adequados – 
equipamentos informáticos e laboratoriais e material bibliográfico. As bibliotecas das escolas do 
Agrupamento têm papel relevante enquanto recurso para o trabalho lectivo, constituindo igualmente 
espaços onde são promovidos concursos relacionados com a leitura e eventos como a divulgação de obras 
de escritores convidados. 

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

Os professores que leccionam os mesmos anos/disciplinas trabalham em conjunto materiais pedagógicos 
e instrumentos de avaliação, designadamente matrizes e testes em comum, de forma a garantir a 
aferição dos graus de exigência. O conselho de departamento/grupo define os critérios de avaliação, que 
integram os instrumentos a utilizar nos vários domínios das aprendizagens, e monitoriza a sua 
aplicação. Nesta sequência, os departamentos confrontam os resultados internos e os obtidos nas provas 
externas, procedimento relevante para a aferição do processo de avaliação e para redefinir e ajustar 
estratégias. 

A supervisão da prática lectiva em sala de aula é substituída pelo acompanhamento do trabalho 
desenvolvido pelos docentes, o que acontece nas reuniões das estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica, através da verificação regular dos conteúdos leccionados, das actividades 
planificadas e da análise dos resultados, aferindo, assim, as práticas e a qualidade do processo de ensino 
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e de aprendizagem. No entanto, as componentes activas e experimentais não ocorrem com a frequência 
desejada e têm pouca expressão as práticas de diferenciação pedagógica no trabalho desenvolvido com os 
alunos em sala de aula, sobretudo nos 2.º e 3.º ciclos. 

São de salientar as respostas específicas para a valorização das aprendizagens, nomeadamente a 
diversidade da oferta educativa, a existência de pares pedagógicos no 3.º ciclo, a implementação do 
projecto A Melhor Turma da Escola, a sala de estudo e a participação em concursos de índole diversa. O 
Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA), dinamizado por duas enfermeiras, tem igualmente como finalidade 
dar respostas aos alunos no âmbito da promoção para a saúde e de problemáticas relacionadas com a 
juventude, embora venha, ainda, registando uma frequência pouco significativa. 

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

Existe uma adequada identificação das necessidades educativas das crianças e dos alunos com NEE 
pelos docentes, em articulação com os serviços especializados de apoio educativo, o Serviço de Psicologia 
e Orientação e as famílias. No trabalho em rede desenvolvido a este nível, existem algumas dificuldades 
em reforçar o leque de respostas educativas diferenciadas, tendo em conta o número de alunos 
referenciados (28) e a taxa de sucesso no último triénio. 

No sentido de minimizar situações mais graves de dificuldades económicas e tendo como objectivo a 
inclusão dos alunos, para além dos auxílios económicos já antes referidos, o Agrupamento fornece 
diariamente suplementos alimentares a um elevado número de alunos. Os critérios definidos para a 
constituição de grupos/turmas mostram-se ajustados ao contexto do Agrupamento, o mesmo se 
verificando quanto aos horários dos alunos, que se adequam à rede de transportes disponível. 

Face ao exposto, o Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise face às 
práticas organizacionais em vigor. As actuações positivas são a norma e decorrem, com frequência, do 
empenho e da iniciativa da Direcção e dos responsáveis pelas estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica. A acção desenvolvida tem vindo a ter impacto positivo na melhoria das 
aprendizagens, pelo que a classificação do domínio em análise é BOM.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

A visão, a estratégia e o planeamento encontram-se definidos nos documentos estruturantes, 
nomeadamente as áreas de intervenção prioritária e as acções utilizadas para as alcançar, tais como a 
oferta educativa que é disponibilizada, considerada adequada à realidade social em que o Agrupamento 
se integra e, ainda, a visão de desenvolvimento futuro. O Projecto Educativo, ancorado no projecto de 
intervenção do actual Director, estabelece metas, concita compromissos e promove e orienta mudanças. 
Aposta, igualmente, no desenvolvimento profissional dos professores e no desenvolvimento organizativo 
da escola na sua totalidade, num processo que se traduz num exercício múltiplo e dinâmico da liderança 
de topo que tem como último propósito tornar a organização escolar um centro de dinamização cultural 
da região. 

O Plano Anual de Actividades não evidencia uma relação efectiva com os restantes documentos 
estruturantes. Na sua essência, justapõe um vasto conjunto de actividades previstas para todos os ciclos 
de ensino, colocando em evidência as dificuldades de articulação vertical anteriormente assinaladas. 

Existe uma partilha de responsabilidades geradora de sentido de pertença e de identificação com a 
escola e os processos de tomada de decisão são assumidos pelo colectivo dos órgãos (direcção, Conselho 
Geral e lideranças intermédias), o que se traduz numa descentralização interna da gestão, originando 
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múltiplas lideranças que funcionam de forma articulada e complementar, no campo das respectivas 
funções e responsabilidades, sendo evidente a existência de uma mobilização das diferentes estruturas 
para o cumprimento das metas traçadas.  

Num quadro de limitações múltiplas e de constrangimentos vários que extravasam a capacidade de 
acção da escola, tais como a distância a que residem os alunos, as dificuldades com os transportes e a 
reduzida densidade populacional da zona de influência deste Agrupamento, o Director, continuando a 
ser o gestor das tarefas administrativas, assume-se como o animador da mudança e da participação. 
Coordenador da acção dos diversos órgãos, previne, gere e medeia conflitos, promove e incentiva as boas 
relações entre os elementos da comunidade escolar e educativa e toma decisões consentâneas com os 
interesses e necessidades destas. 

O exercício da(s) liderança(s) configura, portanto, um meio para o desenvolvimento de uma acção 
educativa e pedagógica. Traduz, igualmente, uma gestão partilhada, cujo exercício e eficácia exigem, por 
um lado, efectividade e reconhecimento e, por outro, o recurso a estratégias concertadas de acção e de 
promoção do empenhamento individual e colectivo de toda a comunidade educativa na realização de 
projectos inovadores, visando a resolução dos problemas difíceis de solucionar.  

Um dos aspectos mais marcantes da visão, da estratégia e do planeamento é a forte aposta na relação 
com outras instituições da comunidade e a identificação com os recursos e com as possibilidades de 
desenvolvimento que, comunitariamente, foram identificados e estão a ser perseguidos. Neste sentido, e 
em estreita colaboração com instituições locais (tais como a autarquia e várias associações), é clara a 
orientação da escola que alinha as suas opções com as de outros e que ajusta a sua oferta às 
necessidades e às potencialidades de desenvolvimento local. 
 
 
GESTÃO DE RECURSOS 

As escolas do Agrupamento caracterizam-se pela qualidade dos equipamentos, tanto ao nível do 
edificado como dos que são utilizados com finalidades pedagógico-didácticas. Os recursos tecnológicos 
que equipam as escolas também encurtam distâncias (físicas e culturais) e possibilitam a utilização de 
metodologias de ensino diversas e inovadoras.  

No que se refere à dimensão administrativa, os serviços funcionam bem, tendo sido pioneiros na gestão 
por processos. 

No âmbito dos recursos financeiros, importa relevar a rentabilização da capela de São Sebastião, re-
edificada a partir de uma antiga ermida, bem como o espaço do refeitório da Escola-Sede que são 
frequentemente utilizados para festas, o que constitui uma importante fonte de receitas.  

 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

A formação do pessoal não tem correspondido às expectativas e necessidades sentidas e a direcção 
disponibiliza-se para custear processos formativos que conduzam à melhoria do desempenho docente. 
Neste domínio, é também evidente uma acção estratégica e a formação sugerida é centrada nas 
necessidades dos professores e orientada para a consolidação científica e para a renovação de práticas 
metodológicas. 

Não obstante a co-habitação, no mesmo Agrupamento, de docentes com diferentes formações e que 
leccionam ciclos de ensino distintos, a par da dispersão geográfica que caracteriza o território de 
Mértola, a(s) liderança(s) asseguram a circulação e a qualidade da informação. 

O Agrupamento ausculta os pais e informa-os sobre as opções que toma acerca da diversidade da oferta 
educativa que disponibiliza. Contudo, e apesar da já referida qualidade desta resposta, o Agrupamento 
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não investe exclusivamente nesta via formativa em detrimento das restantes; considera que há uma 
dupla aposta – na formação profissional e na formação científica – pautando-se, ambas, por critérios de 
elevada qualidade. 

A opinião dos pais relativamente ao serviço educativo prestado é positiva, pois apreciam o esforço e a 
disponibilidade dos professores e dos directores de turma, consideram o Agrupamento seguro e 
reconhecem qualidade no ensino ministrado nos diversos percursos educativos existentes, embora 
identifiquem graves obstáculos quanto à prossecução de estudos. 

No entanto, e no que se refere à motivação e empenho dos alunos, foi referido, por diferentes 
entrevistados, que gostam de permanecer no Agrupamento mas que não se empenham para alcançarem 
bons resultados escolares. Como explicação para a sua falta de investimento no sucesso escolar foram 
apontadas as fracas expectativas de empregabilidade e a falta de encorajamento das famílias. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

A auto-avaliação do Agrupamento, como processo mais organizado, iniciou-se a partir do ano lectivo 
2007-2008, numa tentativa de superação de um dos pontos fracos indicados no relatório da Avaliação 
Externa das Escolas, que teve lugar em 2007. Contudo, os resultados foram melhores em 2009-2010, 
com a opção pela Estrutura Comum de Avaliação (CAF-Common Assessment Framework) e 
consequente constituição da equipa de auto-avaliação.  

De salientar o trabalho desenvolvido no sentido de proceder ao levantamento dos aspectos a melhorar, 
de acordo com os critérios do referido modelo, e do diagnóstico organizacional realizado com a aplicação 
de questionários. Esta informação recolhida, bem como o tratamento dos resultados escolares, foi 
apresentada à comunidade, embora não tenha sido suficientemente discutida e analisada, de forma a 
ser apropriada por todos.  

Esta tarefa, para além de constituir um bom exercício de formação em contexto, possibilitou a 
elaboração do relatório de auto-avaliação e de planos de melhoria, cujas acções foram iniciadas em 2009-
2010. Porém, o trabalho criou dificuldades na operacionalização das estratégias já incluídas no Projecto 
Educativo que, apesar de tudo, assentam também em necessidades identificadas pelo Agrupamento. Tal 
poderia não ter acontecido se existisse um Projecto de auto-avaliação concebido como uma estratégia de 
aprendizagem e desenvolvimento organizacional e profissional, focalizado em áreas de prioridade 
educativa e com consequências no processo de ensino e de aprendizagem. 

Reconhece-se que a motivação da equipa de auto-avaliação e o acompanhamento do conselho geral, bem 
como a liderança determinada do Director, conjugados com a participação de toda a comunidade 
educativa e em especial dos alunos, poderão ser considerados como indicadores de sustentabilidade da 
acção e do progresso. 

Em síntese, nesta área, os pontos fortes predominam na generalidade dos campos em análise, em 
resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes. Mesmo com alguns aspectos menos 
conseguidos, o Agrupamento está institucionalmente empenhado na melhoria contínua, tendo a acção 
desenvolvida um forte impacto na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos, pelo que a 
classificação do domínio em análise é MUITO 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:   

 Trabalho realizado na educação pré-escolar, no âmbito da observação e da avaliação das 
aprendizagens das crianças; 
 

 Oferta educativa diferenciada e alargada, potenciadora de aprendizagens em áreas variadas, 
com impacto na motivação e no envolvimento dos alunos;  
 

 Implementação do Projecto Mais Sucesso e sua extensão a todas as turmas do 3.º ciclo, bem 
como do Projecto A Melhor Turma da Escola, como estratégias de desenvolvimento do ensino e 
da aprendizagem;  
 

 Liderança determinada e com forte sentido de responsabilidade, com uma visão estratégica 
suportada na integração das crianças e dos alunos e dos diferentes profissionais;  
 

 Diversidade e abrangência das actividades desenvolvidas, com impacto positivo nas diferentes 
unidades educativas e na afirmação do Agrupamento junto da comunidade; 
 

 Abertura e ligação à comunidade para estabelecer conexões com diversas entidades externas, 
favorecendo o trabalho em rede para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas e utilização dos 
recursos disponibilizados; 
 

 Empenho e dedicação de docentes e de não docentes no exercício das suas funções, associado a 
um bom ambiente de interacção humana e profissional, decorrente de uma gestão que tem em 
conta as pessoas e o seu bem-estar. 

 

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: 

 Identificação dos factores determinantes do sucesso e do insucesso, essenciais aos processos de 
ensino e de aprendizagem;  
 

 Participação dos alunos e da associação de estudantes na vida do Agrupamento, que melhor 
estimule o empreendedorismo e aumente as sinergias associadas à construção e transmissão da 
cultura e clima de escola; 
 

 Articulação na gestão do currículo entre ciclos e ensino secundário e ao longo destes, com 
enfoque no desenvolvimento de competências; 
 

 Reforço das práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, sobretudo nos 2.º e 3.º ciclos; 
 

 Construção e divulgação de uma agenda, potenciada pelo projecto educativo municipal e 
associada à oferta educativa, que vá ao encontro de uma política de diferenciação e de sucesso, 
permitindo que o Agrupamento seja, cada vez mais, reconhecido como pólo de excelência. 
 
 
 

A Equipa de Avaliação Externa: 

Helena Quintas, João Nunes, Luís Barregão 


