
                                                                                                                        
 
 
 
 
 

 

Após a recepção do contraditório elaborado pelo Exmo. Sr. Director do Agrupamento de 

Escolas de Santa Catarina, em Caldas da Rainha, no âmbito da fase piloto do 2.º ciclo da 

Avaliação Externa das Escolas realizada naquela unidade organizacional, nos dias 23, 24 e 

25 de Maio de 2011, a equipa de avaliação procedeu à análise do documento, 

apresentando-se, seguidamente, as conclusões: 

 

1. O documento, constituído por três páginas, inicia-se com uma breve introdução (p. 1) 

e apresenta três tópicos que têm por referência o conteúdo do relatório (pp. 2-3).  

2. A introdução confirma e reforça a imagem que a equipa de avaliadores desenhou, 

com base nas evidências recolhidas, acerca da actuação e da motivação do Senhor 

Director, da sua equipa e da comunidade educativa, evidenciando o muito elevado 
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DESPACHO: 

                    Concordo. 

1. Proceda-se à alteração proposta no ponto 3 da 

presente informação. 

2. Remata-se cópia da presente informação à escola e 

a versão final do relatório. 

                         Lisboa, 11 de Julho de 2011 

                           O DELEGADO REGIONAL 

                             Pedro Teixeira Pinto 
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profissionalismo e grande empenho que todos colocam no desempenho das 

suas funções, tendo por finalidade a “escola de excelência”. 

3. O ponto n.º 1 assinala o número correcto de crianças e alunos que frequentam o 

Agrupamento, pelo que onde se lê “(…) num total de 584 crianças e alunos(…)” (p. 3 

do relatório – caracterização do Agrupamento) deve efectivamente ler-se “(…) num 

total de 712 crianças e alunos(…)”. 

4. Os pontos n.º 2 e 3 destacam o trabalho já realizado em prol de dois aspectos 

identificados pela equipa de avaliadores como áreas onde o Agrupamento deve 

incidir prioritariamente os seus esforços de melhoria, com vista ao sucesso pleno dos 

alunos: a contextualização do currículo e a diferenciação pedagógica. Com efeito, 

são já relevantes os avanços do Agrupamento neste âmbito, pelo que a prossecução 

rumo à excelência se afigura possível, considerando a abertura, o interesse e o 

empenho demonstrados pelos profissionais.  

5. O contexto específico do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina potencia a 

concretização dos objectivos da Avaliação Externa das Escolas, nomeadamente no 

que diz respeito ao “progresso das aprendizagens e dos resultados dos alunos”, uma 

vez que o sucesso pleno de todos os alunos constitui um desafio motivador para a 

acção dos seus profissionais e não uma utopia conducente à inércia. 

 

 

Lisboa, 11 de Julho de 2011 

  

 

                    A equipa de avaliação, 

 

João Nunes, Rosa Micaelo e Rui Costa 

 


