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Contraditório 
 

No exercício da faculdade que a Lei nos confere, vem o Agrupamento de Escolas de 

Santa Catarina, exercer o direito ao contraditório sobre a Avaliação Externa das 

Escolas – Novo ciclo, realizada nos dias, 23, 24 e 25 de Maio de 2011, constante no 

relatório enviado pelo Exmo. Senhor Delegado da IGE, Doutor, Pedro Teixeira Pinto, 

através do ofício S/05337/RL/11, de 29 de Junho de 2011. 

Mais uma vez, esta avaliação constituiu uma oportunidade de reflexão por parte dos 

principais intervenientes na acção educativa, tendo reforçado a visão de 

aperfeiçoamento contínuo. 

A atribuição do nível de classificação de Muito Bom nos três domínios avaliados veio 

reforçar a ideia de que os caminhos que “trilhamos” , nos continuam a nortear para a 

“tal escola de excelência”, onde todos têm lugar. A Escola de todos, com todos. 

 

Após a ampla divulgação, análise e discussão da comunidade educativa, do relatório 

enviado, queremos realçar: 

 Salientar o profissionalismo e a forma eficaz decorrente do processo; 

 Realçar a importância que o conteúdo do Relatório, assim como todos os 

procedimentos e dinâmicas que se desenvolveram no Agrupamento de 

Escolas, antes, durante e após o momento da AE, assumem no processo de 

auto-reflexão para a acção, avaliação e no estabelecer/ aprofundar linhas de 

actuação numa perspectiva de melhoria e aperfeiçoamento. 

 Reconhecemos e compreendemos as observações feitas no plano das áreas 

de melhoria e acrescentamos que o nosso plano de melhoria será focalizado 

nos aspectos referidos. 
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 Queremos, no entanto esclarecer: 

 

1. Na página 3 – caracterização do agrupamento – 3º parágrafo – “Frequentam o 

agrupamento (…), num total de 584 crianças e alunos”, deve ler-se 712  

alunos.; 

 

 

2. Na página 10 do V/ documento , áreas de maior fragilidade – “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”, explicitamos 

 

Os princípios subjacentes à concepção dos trilhos pedagógicos visam a valorização, 

por parte da comunidade, do seu património local. Na nossa prática diária 

continuamos a desenvolver estes princípios. Embora os trilhos pedagógicos que foram 

entregues/devolvidos à comunidade, em 2002,estejam a requerer a atenção da escola 

para obter a exploração/conservação dos trilhos, utilizando a colaboração dos novos 

alunos (por exemplo, com o projecto Alerta Verde), a escola deseja seguir em frente 

procurando novas formas de concretizar os mesmos objectivos de utilização dos 

curricula local, por exemplo, o nosso último projecto internacional, referente ao uso 

das plantas medicinais da nossa região, em confronto com o que se faz/fazia nos 

países nossos parceiros.  

 

 

 

3. Na página 10 do V/ documento, áreas de maior fragilidade – generalização 

das práticas de diferenciação, a fim de proporcionar condições de sucesso 

pleno”.  Explicitamos: 

 

As práticas de diferenciação pedagógica são generalizadas a todas as turmas 

das várias escolas, pelo que as condições de sucesso pleno são 

proporcionadas a todos os alunos. O aluno com dificuldades de aprendizagem 

resultantes de carências no âmbito social, familiar, económico ou de saúde, 

recebe tratamento individualizado utilizando os recursos da escola e também 

auxílio do exterior, quando necessário. Reconhecendo a falta de evidências 

neste ponto, construiremos daqui em diante um dossier com o tratamento 

destes casos especiais. O sucesso pleno de todos os alunos, embora utópico, 

faz parte dos nossos desafios. 
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Por último, gostaríamos de referir que a adopção de 3 domínios de análise em 

detrimento dos 5 domínios anteriores, veio, de certa forma , no nosso entender 

“afunilar”  os resultados finais . 

 

 

 

 

Santa Catarina, 8 de Julho de 2011 

 

 

António Saloio 

Director - Agrupamento de Escolas de Santa Catarina 


