
  
Grupo de Trabalho para o novo ciclo 

da Avaliação Externa das Escolas (2011) 

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo da IGE 

Datas da visita: 23 a 25 de Maio de 2011  

 

Agrupamento de 
Escolas de  

Santa Catarina 
CALDAS DA RAINHA 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA  



 

 
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina – Caldas da Rainha 

1 

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 Santa 
Catarina, Caldas da Rainha. 

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 com 
Jardim-de-Infância de Alvorninha e de Carvalhal Benfeito e o Jardim-de-Infância de Santa Catarina. 

A equipa de avaliação externa congratula-se com a atitude de grande empenhamento e de mobilização 
do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina e regista a excelente colaboração demonstrada pelas 
pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação, quer na escola-sede do 
Agrupamento, quer nas escolas e jardins-de-infância visitados.  

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 Santa Catarina, situado no concelho das Caldas da Rainha, foi criado em 
2000 e sofreu alterações à sua constituição inicial, uma em 2003 e outra em 2007, agregando, nesta 
última, o Agrupamento de Escolas de Alvorninha (Escolas em Movimento).  

Actualmente, engloba, além da Escola Básica Integrada com Jardim-de-Infância de Santa Catarina 
(sede), mais nove unidades educativas, das quais três jardins-de-infância, uma escola básica do 1.º ciclo 
e jardim-de-infância e cinco escolas básicas do 1.º ciclo. 

Frequentam o Agrupamento 128 crianças na educação pré-escolar (sete grupos), 266 alunos no 1.º ciclo 
(15 turmas), 130 no 2.º ciclo (seis turmas), 188 no 3.º ciclo (nove turmas), num total de 712 crianças e 
alunos (dos quais, cinco encontram-se integrados na Unidade de Apoio Especializado para a Educação 
de Alunos com Multideficiência e Surdocegueira Congénita e nove frequentam a Educação Bilingue de 
Alunos Surdos).  

Apenas 3,4% dos alunos são naturais de outros países, sobretudo europeus. A idade média dos alunos a 
frequentar os 4º, 6º e 9º anos situa-se ligeiramente abaixo dos valores medianos nacionais para os 
respectivos anos. 

Beneficiam de auxílios económicos, no âmbito da acção social escolar, 61,1% dos alunos (bastante acima 
da mediana nacional), sendo 30,5% do escalão A e 30,7% do B. Possuem computador e internet em casa 
40,6% dos alunos (valores ligeiramente abaixo da mediana nacional).  

Relativamente à ocupação profissional dos pais e encarregados de educação, 12% enquadram-se em 
actividades de técnico de nível superior ou intermédio (conhece-se a profissão de 82%) e quanto às suas 
habilitações académicas, 15,4% têm formação secundária ou mais elevada (conhece-se as habilitações de 
96%). 

Em ambos os casos os valores observados para o 9º ano situam-se muito abaixo da mediana nacional, o 
que converge com os valores observados para a ASE na indicação de que, em média, os alunos provêm 
de famílias com níveis socioeconómico e cultural relativamente baixos.   

Exercem funções no Agrupamento 81 docentes, dos quais 77,8% pertencem aos quadros, o que revela 
uma relativa estabilidade face à situação nacional (valor ligeiramente acima da mediana nacional). A 
sua experiência profissional situa-se maioritariamente entre 10 e 19 anos (46,9%) e entre 20 e 29 anos 
(24,7%). Dos 30 trabalhadores não docentes, nove são assistentes técnicos e 21 assistentes operacionais. 

 

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 

A educação pré-escolar proporciona às crianças um ambiente estimulante de bem-estar e segurança. 
Este objectivo tem sido atingido recorrendo à análise dos dados qualitativos sobre o desenvolvimento 
das crianças e à evolução das suas aprendizagens, nas diferentes áreas de conteúdo.  
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A análise dos dados do ano lectivo 2009-2010 mostra progressão nas aprendizagens das crianças, para o 
que pode ter contribuído a contextualização das áreas de conteúdo, com recurso, por exemplo, à 
educação ambiental e às tradições rurais. 

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 a concepção de estratégias de 
melhoria neste ciclo.  

As taxas de conclusão para o ano lectivo 2009-2010 situam-se próximas dos valores esperados, embora 
ligeiramente abaixo no caso do 4º e 9º anos e um pouco acima no caso do 6º ano. Os resultados escolares 
apontam taxas de sucesso global, no triénio, em todos os ciclos, com resultados acima do valor esperado 
para o ano lectivo 2009-2010, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática dos 4.º, 6.º e 9.º anos.  

Em termos relativos, os resultados de Matemática do 6º ano e de Língua Portuguesa do 9º ano são os 
que apresentam um desempenho melhor face ao valor esperado. 

A análise e reflexão sobre os resultados académicos são realizadas nas diferentes estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica, em conjunto com os dados qualitativos resultantes da 
monitorização de competências dos alunos previamente definidas, e em coordenação com a equipa EPIS 
(Empresários Pela Inclusão Social) do Agrupamento. Este procedimento tem sido motivo para reflectir 
sobre as práticas e reconhecer os elementos determinantes dos casos de sucesso e de insucesso.  

Algumas competências sociais dos alunos foram identificadas como causas de insucesso, nomeadamente 
aquelas que envolvem a atenção/concentração e outras com repercussão no desenvolvimento do 
raciocínio lógico/abstracto e da compreensão/interpretação. 

O Agrupamento indica, por exemplo, a promoção do empreendedorismo com estímulo e valorização da 
participação em concursos e a implementação do projecto Porta Aberta, como as estratégias que mais 
têm contribuído para criar condições de sucesso a todos os alunos. 

É de destacar, no último triénio, a inexistência de abandono escolar, nos 1.º e 2.º ciclos, sendo no último 
ano lectivo de 0,5%, no 3.º ciclo.  

O trabalho intencional e sistemático desenvolvido pelos directores de turma na detecção atempada dos 
alunos em situação de risco e respectiva actuação, em articulação com as entidades competentes, tem 
facilitado a integração dos alunos e o controlo do abandono. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

O Agrupamento tem fomentado, de forma intencional e sistemática, a participação e o desenvolvimento 
cívico e promovido a educação para a cidadania com sucesso.  

Ao longo dos anos, tem sido proporcionado aos alunos aquilo que o meio não lhes oferece. Assim, 
designadamente o Desporto Escolar e o Programa Eco-Escolas têm sido utilizados intencionalmente 
para estimular, de diferentes formas, o respeito pelos outros, a responsabilidade, a convivência 
democrática e os sentimentos de pertença e de identificação com a escola. 

O nível de participação, o sentido crítico e a forte ligação ao Agrupamento levam os alunos a 
considerarem que o mesmo pode ter ainda mais em conta as suas sugestões. 

O comportamento dos alunos é disciplinado e o seu bom relacionamento com docentes e não docentes 
tem impacto muito positivo no ambiente educativo e é facilitador das aprendizagens. 
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Durante o último triénio, foram aplicadas apenas medidas correctivas, nomeadamente ordem de saída 
da sala de aula e actividades de integração, como por exemplo, manutenção e conservação dos espaços 
escolares e execução de tarefas na biblioteca. 

É de realçar a valorização das potencialidades reveladas pelas crianças e alunos, através da exposição 
dos seus trabalhos, no Agrupamento e na sociedade local, e do recurso aos quadros de valor e de 
excelência.   

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A comunidade educativa reconhece a qualidade do trabalho desenvolvido, o que se reflecte no elevado 
grau de satisfação dos alunos, dos trabalhadores e dos pais, expressos na predominância das opções de 
concordância nas respostas aos questionários.  

É de salientar o papel dinamizador do Agrupamento no desenvolvimento sociocultural do meio em que 
se insere, disponibilizando os seus recursos e saberes e estabelecendo parcerias com as entidades locais. 

No ano lectivo 2010-2011, o Agrupamento é notícia na comunicação social com acções ligadas às boas 
práticas ambientais, com o prémio de criatividade e inovação (Como é para ti a escola do futuro?), a 
nível nacional, e com vários prémios na quinta edição da Academia de Empreendedores da Região 
Oeste, a nível regional. 

A autarquia reconhece o retorno do investimento na educação, que está a ser uma mais-valia para a 
comunidade envolvente. A interacção positiva e a cooperação efectiva, envolvendo o director e a 
autarquia, bem como a estabilidade e a continuidade de alguns projectos, têm contribuído para 
melhorar a prestação do serviço educativo. 

Em suma, a acção do Agrupamento tem produzido um impacto consistente 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 elevados níveis de satisfação, pelo que a 
classificação do domínio em análise é MUITO BOM. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

A gestão do currículo é feita com base num trabalho cooperativo, que caracteriza a dinâmica das 
estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica. O envolvimento dos docentes de todas as 
unidades educativas tem um impacto muito positivo na qualidade da educação e do ensino e nos 
resultados.  

O projecto curricular do Agrupamento estabelece linhas orientadoras relevantes para as planificações 
realizadas nos departamentos, dando destaque às prioridades da acção educativa definidas, bem como à 
contextualização do currículo, assente no desenvolvimento de competências e em projectos 
estruturantes.  

Em coerência com estes princípios, são também aproveitadas de forma muito consistente as áreas 
curriculares não disciplinares e as actividades de enriquecimento do currículo.  

O aproveitamento dos Trilhos Pedagógicos, criados pelo Agrupamento para definir os eixos da sua 
identidade e estreitar a ligação ao meio envolvente, afigura-se como uma via possível para reforçar a 
contextualização e, sobretudo, para consolidar a gestão vertical do currículo. 
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A um nível mais focalizado, o trabalho cooperativo espelha-se nos projectos curriculares de grupo e de 
turma, que funcionam como pólos agregadores da articulação horizontal e interdisciplinar. A avaliação 
destes projectos é feita periodicamente e aproveitada para regular os processos de ensino, de modo a 
ajustar as práticas, nomeadamente as de apoio às crianças e alunos, e a promover o sucesso das 
aprendizagens.  

Esses projectos curriculares evidenciam também a adequação das respostas educativas às 
características do grupo/turma e às capacidades e aos ritmos de aprendizagem de cada criança/aluno. 
No entanto, ainda é possível uma generalização mais acentuada das práticas de diferenciação 
pedagógica, aproveitando a experiência adquirida no âmbito da educação especial, da educação pré-
escolar e do Plano da Matemática, a fim de proporcionar condições de sucesso pleno.  

A informação constante dos referidos projectos, juntamente com outra veiculada em reuniões de final de 
nível de educação ou de ciclo, bem como a monitorização trimestral da evolução das competências 
desenvolvidas pelos alunos, permitem sistematizar o conhecimento sobre o seu percurso escolar. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

Em termos de orientações, é sempre evidente a centralidade da criança/aluno, valorizado enquanto 
sujeito activo no processo de ensino e de aprendizagem.  

Os projectos estruturantes, que estão na origem de numerosas actividades do plano anual, incidem em 
áreas muito importantes para a formação integral dos alunos, preparando-os para o empreendedorismo, 
para a criatividade (EMPRE-Empresários na Escola) e para serem cidadãos responsáveis e 
participativos. 

É de salientar a diversidade e abrangência das actividades educativas, designadamente no âmbito da 
educação ambiental (Biohorta Pedagógica e Jardim de Aromas) e artística (painéis em azulejo 
ilustrando os Trilhos Pedagógicos, expostos em lugares centrais das freguesias).  

O desenvolvimento da componente experimental, transversal a todo o Agrupamento, contribui para 
fomentar uma atitude positiva face ao método científico e à aprendizagem das ciências. Para o efeito, é 
relevante a mobilização eficiente de recursos, como é o caso das “maletas” contendo equipamentos 
destinados à realização de experiências, desde a educação pré-escolar até ao 3.º ciclo.  

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

Os docentes recebem orientações precisas sobre os procedimentos de avaliação das aprendizagens, sendo 
valorizada a sua vertente formativa. As práticas de monitorização dessa avaliação, assentes na 
realização de diagnóstico, na produção de matrizes e de instrumentos comuns e na aferição de critérios, 
têm reflexos significativos na adequação das planificações e na mobilização de respostas educativas 
apropriadas.  

Os alunos e os encarregados de educação são informados acerca dos critérios e efeitos da avaliação, 
sendo os primeiros envolvidos, de forma sistemática, em práticas de auto-avaliação, o que contribui para 
a regulação das aprendizagens. No mesmo sentido, a realização de provas de aferição internas, a todos 
os alunos do 1.º ciclo, é uma boa prática, cujo alargamento aos restantes ciclos poderá constituir um 
reforço para a qualidade e para o sucesso.  

Embora não esteja instituída a supervisão pedagógica do trabalho em sala de aula, existe um 
acompanhamento regular da actividade docente, efectuado pela direcção e pelo conselho pedagógico. 
Este facto tem repercussões efectivas na qualidade do trabalho desenvolvido nos departamentos e nos 
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conselhos de turma, nomeadamente em termos de análise dos resultados, de partilha de boas práticas e 
de mobilização para a acção e resolução dos problemas identificados. 

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

As potencialidades das crianças e alunos são muito valorizadas e as dificuldades de aprendizagem são 
atendidas por meio de respostas educativas adequadas, das quais se destaca o projecto Porta Aberta, 
que potencia a flexibilidade e a autonomia na gestão curricular, ao permitir percursos diferenciados 
para o desenvolvimento de competências de alunos do 1.º ao 3.º ciclo. Decorrente desta actuação, regista-
se um decréscimo do número de alunos com planos de acompanhamento e de recuperação, no último 
triénio. 

É de realçar, igualmente, o trabalho de qualidade desenvolvido pelos profissionais da equipa 
multidisciplinar, no âmbito da educação especial, da Escola de Referência para a Educação Bilingue de 
Alunos Surdos e da Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e 
Surdocegueira Congénita, que constituem recursos concelhios.   

A integração socioescolar das crianças e alunos carenciados é atendida de forma eficaz, por meio dos 
apoios convenientes, designadamente reforços alimentares e subsídios destinados à sua participação nas 
actividades e projectos.  

Em função das necessidades dos alunos, os critérios de afectação dos profissionais pautam-se, 
prioritariamente, pela adequação do perfil e das competências às funções a desempenhar, sendo 
privilegiada a continuidade pedagógica, no caso dos docentes. 

Os critérios para constituição dos grupos/turmas dão prevalência à continuidade e à criação de condições 
de sucesso para todos.  

A gestão do tempo escolar potencia a participação dos alunos nas actividades de enriquecimento do 
currículo e na ocupação dos espaços específicos, visto que muitos passam todo o dia na escola.  

De acordo com o exposto, o Agrupamento apresenta predomínio de pontos fortes, em resultado de 
práticas organizacionais generalizadas e eficazes, com impacto forte na melhoria das aprendizagens dos 
alunos e nos resultados, pelo que a classificação do domínio em análise é MUITO BOM.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

O projecto educativo identifica uma visão para o Agrupamento e traça prioridades de acção educativa, 
assim como estratégias e objectivos bem definidos, visando a inovação e a qualidade do ensino. 

A liderança forte, disponível e aberta do director tem contribuído para um nível elevado de rigor e de 
exigência no planeamento e desenvolvimento da actividade, com um claro sentido de finalidades e 
objectivos comuns, e tem permitido a emergência de lideranças participativas dos diferentes órgãos de 
gestão intermédia.  

A coerência e articulação dos documentos de orientação educativa facilitaram a elaboração dos restantes 
planos de acção. Contudo, a inexistência de indicadores para a monitorização do projecto educativo e do 
plano anual de actividades poderá limitar a sua avaliação.  

Há uma boa dinâmica na realização de iniciativas mobilizadoras da comunidade educativa e geradoras 
de sentido de identificação com o Agrupamento, de que se destacam a Semana Cultural no final do ano 
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lectivo e o envolvimento e participação dos pais, designadamente ao nível da educação pré-escolar e do 
1.º ciclo. 

Porém, será necessário o reforço das estratégias conducentes ao envolvimento dos encarregados de 
educação, sobretudo através da sua associação, de forma a estimular nos alunos a valorização do 
trabalho e o reconhecimento do esforço, enquanto factores de consolidação das aprendizagens.     

São notórias a abertura à inovação (Projectos aMISA, A minha sala de aula e Trilhos Pedagógicos) e a 
adesão a múltiplos projectos nacionais e internacionais (Prosepe e Comenius), o que, em articulação com 
as diferentes actividades dos vários níveis de educação e ensino, enriquece significativamente as 
experiências de aprendizagem de crianças e alunos.  

Os responsáveis reconhecem e valorizam os progressos do Agrupamento, divulgando-os de uma forma 
sistemática junto da comunidade, como meio de estimular os alunos e os profissionais. 

São de realçar o dinamismo e a ligação à comunidade para o estabelecimento de parcerias e protocolos, 
tendo em vista o estímulo à participação das crianças e alunos e atendendo às prioridades do projecto 
educativo.  

Destacam-se, entre outras, as parcerias com a câmara municipal e as juntas de freguesia na 
dinamização de diversas actividades lúdico-pedagógicas, no transporte de crianças e alunos e na 
aquisição de equipamentos.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

O director demonstra uma boa capacidade organizativa e conhecimento das competências pessoais e 
profissionais do pessoal docente e não docente, que tem em conta para uma gestão eficaz do 
Agrupamento.  

São ainda considerados, sempre que possível, os interesses dos respectivos profissionais para que se 
sintam incentivados e satisfeitos.  

Estes encontram-se motivados, dado que a sua participação decorre da abertura às suas ideias e 
sugestões, bem como do reconhecimento público do seu trabalho. Assim, são de realçar as relações 
interpessoais entre os elementos da comunidade, alicerçados no empenho e na capacidade de trabalho 
de docentes e não docentes, com reflexo na qualidade do serviço prestado.  

As diferentes unidades educativas apresentam equipamentos e espaços de qualidade, que são utilizados 
de forma eficaz, nomeadamente os exteriores aprazíveis e adequados à utilização lúdica e desportiva.  

As bibliotecas escolares são valorizadas, enquanto espaços interactivos de aprendizagem, contribuindo 
para o desenvolvimento de competências, no âmbito da Língua Portuguesa, de crianças e alunos de todo 
o Agrupamento. Os recursos e os projectos são partilhados com eficácia pelos diferentes 
estabelecimentos.  

A adequação das acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada é visível nos edifícios de todas 
as escolas, com rampas de acesso, e a existência de casas de banho adaptadas, na escola-sede e na escola 
básica de Alvorninha.  

Os responsáveis do Agrupamento mostram alguma dinâmica na captação de outros recursos financeiros, 
com destaque para a candidatura a projectos nacionais e internacionais, bem como a apoios da câmara 
municipal e das juntas de freguesia, tendo como prioridade, em termos de linhas orientadoras, a 
aquisição de material pedagógico-didáctico.  
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

O Agrupamento tem apostado na formação contínua, com o desenvolvimento de um plano de formação 
adequado, que atende às necessidades diagnosticadas e rentabiliza os recursos disponíveis, 
nomeadamente em acções de replicação do conhecimento em contexto de trabalho, tendo em vista a 
melhoria das práticas profissionais. 

O complemento à formação interna realizado em parceria com o Centro de Formação de Associação de 
Escolas do Centro Oeste tem respondido às necessidades do Agrupamento, incluindo as dos pais e 
encarregados de educação, com reflexo positivo na qualidade do serviço prestado.  

O processo de avaliação de todos os profissionais tem decorrido com normalidade dada a transparência e 
envolvimento dos intervenientes.  

O acompanhamento do desempenho profissional de docentes faz-se nos departamentos/grupos de 
recrutamento, através do trabalho colaborativo de todos, com um apoio directo aos que apresentem 
dificuldades de integração ou no exercício das suas funções.   

Existem diversos canais de comunicação (placards, página da internet, jornal escolar), o que torna fácil 
o acesso da comunidade educativa à informação disponibilizada por todos os estabelecimentos. É de 
destacar o elevado grau de satisfação dos pais com o tipo e a qualidade da informação transmitida sobre 
os seus educandos.  

Os responsáveis procuram prevenir possíveis conflitos através do diálogo, da responsabilidade 
partilhada e de uma actuação transparente. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

A consolidação do projecto de auto-avaliação, enquanto instrumento de gestão do progresso do 
Agrupamento, numa perspectiva sistematizadora e articulada das diferentes práticas auto-avaliativas 
tem sido conseguida ao longo dos últimos anos.  

Deste modo, desde a avaliação externa realizada em 2007, o Agrupamento tem vindo a adquirir 
experiência e conhecimento de metodologias e modelos distintos de auto-avaliação, que originaram a 
recolha e análise de dados relativos aos resultados académicos, à monitorização de competências dos 
alunos previamente definidas, ao funcionamento da organização e à satisfação da comunidade.  

Em 2009-2010, o Agrupamento integrou o Programa EPIS, Empresários Pela Inclusão Social, o que tem 
facilitado a construção dos planos de acção de melhoria. Contudo, não há uma divulgação abrangente e 
sistemática das práticas de auto-avaliação, de forma a serem apropriadas por todos, constituindo um 
exercício de formação em contexto. 

O Agrupamento conseguiu, nos últimos anos, superar pontos fracos e utilizar os fortes como alavanca de 
desenvolvimento, reunindo as condições necessárias ao seu sucesso futuro, como o demonstram os 
relatórios de auto-avaliação e o texto de apresentação para a presente avaliação externa. 

A auto-regulação pelos resultados educativos e pelo estabelecimento de ligações com entidades externas, 
conjugada com a participação dos alunos, a forte liderança do director e a aposta no empreendedorismo, 
são indicadores de uma cada vez maior sustentabilidade da acção e do progresso. 

Tendo em conta o predomínio de pontos fortes em resultado de práticas organizacionais generalizadas e 
eficazes, o empenho na melhoria contínua e o forte impacto na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados atribui-se a classificação de 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:   

 Implementação do projecto Porta Aberta, com a finalidade de criar condições de sucesso a todos 
os alunos.  
 

 Promoção do empreendedorismo, como estímulo e valorização da participação em concursos e 
projectos, e para a afirmação do Agrupamento junto da comunidade educativa. 
 

 Diversidade e abrangência das actividades e projectos, como forma de valorização dos sucessos 
das crianças e alunos e com efeitos positivos na dinâmica das diferentes unidades educativas.  
 

 Trabalho de qualidade desenvolvido pelos profissionais da equipa multidisciplinar, no âmbito da 
educação especial. 
  

 Liderança forte, disponível e aberta do director, que tem permitido a emergência de lideranças 
participativas nos diferentes órgãos de gestão intermédia. 
 

 Relações interpessoais muito positivas entre os elementos da comunidade educativa, alicerçados 
na motivação, no empenho e na capacidade de trabalho de docentes e não docentes, com reflexo 
na qualidade do serviço prestado.   
 

 Utilização de metodologias e modelos distintos de auto-avaliação, que têm promovido a auto-
regulação e a melhoria do Agrupamento. 

 

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: 

 Reforço de actividades que promovam as competências sociais dos alunos, identificadas como 
causas de insucesso, de modo a melhorar as aprendizagens. 
 

 Generalização das práticas de articulação curricular, a fim de se consolidar a gestão vertical do 
currículo. 
 

 Integração no projecto curricular de Agrupamento dos princípios subjacentes à concepção dos 
Trilhos Pedagógicos, de modo a reforçar a contextualização e a gestão articulada do currículo.   
 

 Generalização das práticas de diferenciação pedagógica, a fim de proporcionar condições de 
sucesso pleno.  
 

 Reforço das estratégias conducentes ao envolvimento dos encarregados de educação, para 
estimular nos alunos a valorização do trabalho e o reconhecimento do esforço. 
 
 

A Equipa de Avaliação Externa: 

João Nunes, Rosa Micaelo e Rui Costa 

 


