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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 do Território 
Educativo de Coura, Paredes de Coura. 

O presente relatório expressa os resultados 
da avaliação externa do Agrupamento 
realizada pela equipa de avaliação, na 
sequência da visita efectuada entre 2 e 4 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 com 1.º ciclo e 
jardim-de-infância de Paredes de Coura e os jardins-de-infância de Moselos e Insalde. 

A equipa de avaliação congratula-se com a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento 
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 do Território Educativo de Coura, criado em 2003, em resultado da 
verticalização do agrupamento horizontal existente, situa-se no concelho de Paredes de Coura, distrito 
de Viana do Castelo e abrange os sete estabelecimentos de educação e ensino do concelho: cinco jardins-
de-infância (JI), dispersos por cinco freguesias, a escola básica com 1.º ciclo e jardim-de-infância (EB1/JI) e a 
escola básica e secundária (EB/S) – Escola-Sede. O edifício da EB/S, construído em 1986, foi ampliado em 
1999, aquando da fusão da Escola Secundária com a Escola dos 2.º e 3.º ciclos de Paredes de Coura. Na 
EB1/JI, de construção recente (2004), funciona uma Unidade de apoio especializado a alunos com 
multideficiência. A carta educativa do concelho prevê a concentração das crianças dos cinco JI em duas salas 
na EB1/JI e três salas no edifício em construção na Freguesia de Moselos. 

O Agrupamento é frequentado por 948 crianças/alunos: 95 na educação pré-escolar (6 grupos), 340 no 1.º 
ciclo (16 turmas); 156 no 2.º ciclo (8 turmas), 212 no 3.º ciclo do ensino regular (10 turmas), 25 nos cursos 
de educação e formação tipo 2 (2 turmas); 20 num curso de educação e formação de adultos tipo 3 (1 
turma); 80 nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário (4 turmas) e 20 em cursos profissionais 
(2 turmas). A diversidade linguística é pouco significativa. No que diz respeito à idade média dos alunos 
que frequentam o Agrupamento, esta fica abaixo da mediana nacional para os do 6º, 9º e 12º anos e 
ligeiramente acima no caso do 4º ano. 

De acordo com as habilitações académicas e profissões dos pais e o número de alunos beneficiados por 
auxílios económicos no âmbito da Acção Social Escolar (ASE) podemos concluir que os alunos são 
oriundos de um contexto com um nível socioeconómico e cultural baixo. Com efeito, apenas 16% dos 
encarregados de educação dos alunos dos ensinos básico e secundário têm formação secundária ou 
superior (em ambos os casos situa-se claramente abaixo da mediana nacional, nomeadamente no caso do 
ensino secundário), sendo o 2.º ciclo a habilitação académica mais frequente (36%). No que diz respeito à 
profissão dos pais, observa-se que 16% dos pais do ensino básico e 13% do ensino secundário são quadros 
superiores e intermédios. Estes valores colocam a situação no ensino básico ligeiramente acima da 
mediana nacional e o ensino secundário nos 25% dos valores nacionais mais baixos. São abrangidos por 
auxílios económicos, no âmbito da ASE, 61% dos alunos (52% integrados no escalão A) e 13% dos alunos do 
ensino secundário com ASE receberam bolsas de mérito. A análise da percentagem de alunos dos 4º, 9º e 
12º anos com ASE indica que está em todos os casos muito acima dos valores medianos nacionais e 
nalguns casos próximo dos valores máximos a nível nacional. 

O corpo docente é constituído por 137 profissionais, sendo 64% dos docentes dos quadros, valor que se situa 
muito abaixo da mediana nacional. O pessoal não docente, composto por 48 elementos, é estável, pois 96% 
têm contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

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 

Analisando as taxas de conclusão, e tendo em conta as variáveis de contexto social, económico e cultural, 
verifica-se que, no ano lectivo de 2009-2010, os resultados dos 4.º, 6.º e 12.º anos estão abaixo do valor 
esperado e os do 9.º ano estão acima do que seria esperado. Considerando as mesmas varáveis do contexto, 
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os resultados positivos nas provas de aferição e as médias dos exames nacionais do 9.º ano estão também 
acima do valor esperado. No que diz respeito ao ensino secundário, observa-se que a média do exame de 
Português do 12.º ano, das 1.ª e 2.ª Fases, está acima do esperado, mas a média do exame de Matemática 
está abaixo.  

A análise da evolução dos resultados no último triénio, já na sequência da Avaliação Externa do 
Agrupamento, em Abril de 2007, revela uma melhoria do desempenho dos alunos nas provas de aferição, 
com maior destaque para as do 6.º ano. Esta tendência ascendente observa-se igualmente nas médias das 
classificações do exame de Matemática do 9.º ano e, no último biénio, no exame de Língua Portuguesa. No 
que se relaciona com os exames do ensino secundário da 1.ª Fase, as médias das classificações da disciplina 
de Português revelam uma melhoria, embora com oscilações, e nas de Matemática há uma tendência 
descendente, atingindo valores negativos em 2010.  

A análise dos resultados escolares nos diferentes níveis de educação e ensino tem merecido atenção por 
parte dos órgãos de gestão e das lideranças intermédias, nomeadamente comparando os resultados do 
Agrupamento com os nacionais, mas também estabelecendo comparações entre turmas do mesmo ano 
de escolaridade e entre anos de escolaridade. Estes dados têm apoiado o Agrupamento na 
implementação de medidas para melhorar os resultados, algumas com impacto positivo na melhoria das 
aprendizagens. Na educação pré-escolar são utilizados diferentes instrumentos de avaliação e 
organizados registos da evolução das aprendizagens, os quais são dados a conhecer periodicamente aos 
encarregados de educação e constituem base para reflexão conjunta sobre os progressos verificados. O 
Agrupamento não encontrou explicação consistente para o contraste entre as taxas de conclusão dos 4.º 
e 6.º anos e os resultados nas provas de aferição, o que pode prejudicar a elaboração de planos de 
melhoria. 

As taxas de abandono escolar têm diminuído, sendo nulas no ano lectivo de 2009-2010, em resultado das 
medidas implementadas, nomeadamente a criação de ofertas formativas de dupla certificação para os 
alunos de 15 anos, bem como das práticas de monitorização da assiduidade dos alunos, em articulação 
estreita com as famílias e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). Não obstante, a saída 
precoce do sistema de ensino aos 14, 15 e 16 anos de idade é, no concelho, superior à verificada a nível 
nacional, pelo que o Agrupamento já estabeleceu metas a cumprir, no âmbito do Programa Educação 
2015. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

O Agrupamento tem adoptado uma prática consistente de promoção do respeito pelos outros e pelo 
ambiente, da solidariedade e do sentido de responsabilidade. Assim, a educação ambiental, a educação 
alimentar e a educação para a saúde estão bem patentes nos numerosos e diversificados clubes e 
projectos em que as crianças e os alunos participam e que incentivam hábitos de vida saudável, alguns 
deles em articulação com o Centro de Saúde, o que constitui um ponto forte do Agrupamento.  

Contudo, embora os alunos tenham oportunidade de expressar os seus interesses e opiniões junto dos 
docentes, dos directores de turma e da direcção e esteja constituída uma Associação de Estudantes, são 
pouco alargadas e generalizadas as práticas de auscultação dos alunos e de promoção do seu 
envolvimento nos processos de decisão que afectam a vida do Agrupamento. Os docentes e os restantes 
trabalhadores valorizam o bom ambiente educativo que, em regra, se vive no Agrupamento, assente 
numa relação de proximidade com os alunos e no respeito destes pelos trabalhadores. Nos casos de 
indisciplina, que existem sobretudo na Escola-Sede, os responsáveis escolares têm uma actuação firme e 
articulada, envolvendo as famílias e recorrendo à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens para 
acompanhamento das situações mais problemáticas. 

No intuito de valorizar as aprendizagens e os sucessos dos educandos, são realizadas exposições de 
trabalhos nas unidades educativas e há um conjunto de iniciativas com impacto na comunidade 
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educativa que dão visibilidade ao trabalho dos discentes. À excepção do Prémio de Mérito, entregue em 
cerimónia pública ao melhor aluno do ensino secundário, os responsáveis escolares não promovem, por 
opção, o reconhecimento público do progresso e dos resultados educativos dos alunos ou grupos de 
alunos.  

O Agrupamento monitoriza o acesso dos alunos ao ensino superior, embora não tenha mecanismos para 
seguir o percurso dos alunos que concluem os cursos profissionalizantes, nem dos que concluem o 9.º ano 
de escolaridade. 

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

As respostas aos questionários de satisfação, aplicados a alunos, pais e pessoal docente e não docente, e as 
entrevistas realizadas revelam que, em geral, a comunidade escolar está bastante agradada com os bons 
resultados do Agrupamento, com o seu funcionamento e com o serviço educativo que presta às populações, 
valorizando, também, a abertura à cooperação com as entidades locais e reconhecendo a escola como um 
pólo importante de desenvolvimento concelhio. Nas respostas aos questionários, os quatro itens em que 
um ou mais grupos revelam um nível de satisfação mais elevado são: a disponibilidade da direcção; o gosto 
por trabalhar na escola; a valorização das aprendizagens; o incentivo aos pais para apoiarem os educandos 
no estudo. Os quatro itens em que o índice de satisfação é bastante inferior à tendência global são: as 
aulas de Música no 1.º ciclo, o comportamento dos alunos; a higiene e limpeza; a qualidade das instalações.  

Em conclusão, os pontos fortes predominam na maioria dos campos em análise, sendo elevada a 
satisfação dos alunos, dos encarregados de educação e dos profissionais do Agrupamento, com destaque 
para os docentes. No entanto, a acção do Agrupamento ainda não tem um impacto muito consistente na 
melhoria dos resultados dos alunos. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM 
no domínio dos Resultados. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

O Agrupamento, pela organização que possui e pelas dinâmicas que institui, assegura a sequencialidade 
das aprendizagens e a articulação curricular vertical. Para além do planeamento realizado nos 
departamentos curriculares, a articulação é também conseguida através do planeamento conjunto das 
aulas coadjuvadas, realizadas por professores do ensino secundário e dos 2.º e 3.º ciclos à educação pré-
escolar e ao 1º ciclo. Através destas aulas, são realizadas actividades que concretizam uma inter-relação 
entre conteúdos e competências a desenvolver nas crianças/alunos, ao mesmo tempo que enriquecem o 
currículo e promovem o desenvolvimento profissional dos docentes. 

O aprofundamento dos saberes curriculares e a sequencialidade são também favorecidos pelo facto de o 
Agrupamento ter definido a continuidade da docência e dos grupos como critério para o 
acompanhamento das crianças/alunos ao longo da educação pré-escolar e do 1º ciclo e, nos restantes 
ciclos, para a distribuição de horários e a constituição de turmas. De igual modo, a informação que é 
transmitida pelos docentes do 4.º ano, no final do ano lectivo e no início do seguinte, sobre os percursos 
escolares dos alunos tem constituído uma estratégia adequada para assegurar a sequencialidade das 
aprendizagens na transição de ciclo. Por sua vez, os intercâmbios que envolvem crianças e alunos do 1.º 
ciclo e destes com os da Escola-Sede constituem também uma oportunidade para a partilha de 
conhecimentos entre crianças e alunos. 

No que diz respeito à articulação horizontal do currículo, as planificações realizadas no início do ano 
prevêem situações em que um mesmo tema ou conteúdo seja trabalhado em simultâneo com diferentes 
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visões disciplinares. Esta prática, que constitui uma estratégia planeada de articulação curricular e 
uma marca dos projectos curriculares de turma, é aprofundada, ao longo do ano, nas reuniões de 
conselho de turma ou de Conselho Pedagógico. Apesar disso, estas dinâmicas não estão claramente 
enunciadas no Projecto Curricular do Agrupamento (PCA). Não é igualmente claro, no PCA, o modo 
como é feita a contextualização do currículo, embora os processos de desenvolvimento dos projectos 
curriculares tenham em conta o diagnóstico das situações de partida dos discentes e o conhecimento que 
sobre eles vai sendo construído. Esta prática tem permitido implementar, atempadamente, medidas 
para intervir nas situações de alunos com dificuldades de aprendizagem.  

O trabalho cooperativo entre docentes, que se manifesta, principalmente, na planificação de processos 
de desenvolvimento curricular, na organização de instrumentos e procedimentos de avaliação, na 
identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e na mobilização que é feita deste 
diagnóstico, tem ajudado a ultrapassar dificuldades e a vencer resistências. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

Para além das aulas coadjuvadas, concretizadas de forma articulada com os projectos curriculares de 
grupo/turma, são oferecidas outras actividades de enriquecimento do currículo. Para o 1º e o 2.º ciclo, a 
Filosofia para crianças - Aprender a pensar é realizada com o objectivo, entre outros, de contribuir para que 
os alunos desenvolvam competências de questionamento, problematização, participação, apresentação de 
opiniões e reflexão sobre valores fundamentais à vida humana e à vida em sociedade. Para os alunos com 
dificuldades de aprendizagem estão implementadas diversas modalidades de apoio. Todavia, por decisão 
do Conselho Pedagógico, o apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem realiza-se, 
prioritariamente, dentro da sala de aula, situação que tem permitido a articulação entre docentes e a 
concretização de medidas de diferenciação pedagógica. Como forma de não deixar acumular dificuldades é 
de realçar a medida pró-activa concretizada no projecto Ninho e implementada logo a partir do 1º ano de 
escolaridade e que tem sido avaliada com efeitos muito positivos. Porém, a acção do Serviço de Psicologia e 
Orientação, que está focalizada no apoio psicopedagógico e na orientação vocacional dos alunos do 9.º ano, 
carece de um maior dinamismo e de articulação com os docentes de apoio e da educação especial.  

O envolvimento dos alunos em actividades experimentais e de pesquisa é visível desde a educação pré-
escolar, constituindo um ponto forte do Agrupamento. Também a dimensão artística se destaca na oferta 
educativa do Agrupamento, quer nas actividades de enriquecimento/complemento curricular, quer na oferta 
de escola ao 3.º ciclo, quer, ainda, na oferta do ensino articulado da Música, proporcionando aos alunos 
uma formação mais global e ampla.  

Nas reuniões de departamento e grupo disciplinar e nas de conselho de docentes de ano e de educadores 
é realizada a planificação do currículo, posteriormente concretizado nos projectos curriculares de 
grupo/turma, e a monitorização do modo como vai sendo cumprido e dos efeitos que vai gerando.  

O Agrupamento mobiliza os recursos da Escola-Sede e da EB1/JI, possibilitando o acesso de todas as 
crianças/alunos aos bens educativos e a situações de aprendizagem estimulantes.  

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

Os docentes definem, em conjunto, critérios comuns de avaliação e elaboram instrumentos de avaliação 
das aprendizagens e de diagnóstico das dificuldades para identificar situações que necessitem de apoio e 
monitorizar os efeitos das medidas tomadas. Apesar disso, para os alunos que apresentam bons 
resultados não existe um plano formalmente enunciado e concretizado. 

Ainda não existem mecanismos institucionalizados de acompanhamento e supervisão da prática lectiva 
em sala de aula, enquanto processo de melhoria da qualidade de ensino e de desenvolvimento 
profissional. Este acompanhamento é realizado de modo indirecto nas reuniões de departamento em que 
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são analisados os resultados das aprendizagens e o cumprimento dos programas e elaborados testes de 
avaliação para todos os alunos do mesmo ano de escolaridade. 

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

A atenção que é dada aos alunos e a procura de meios que garantam a aprendizagem de todos são 
reconhecidas não só pelos professores e outros trabalhadores, como também pelos alunos, pais e outros 
elementos da comunidade. É de realçar o bom clima de aprendizagem e de trabalho que se vive no 
Agrupamento e que se traduz numa visível cooperação entre professores e destes com a direcção e com a 
comunidade.  

A atenção colectiva às situações sociais vividas pelos alunos é expressa na colaboração que existe entre o 
Agrupamento, a Autarquia e as redes sociais concelhias, o que tem proporcionado diversas intervenções 
promotoras da inclusão e da equidade. Não possuindo o Agrupamento turmas de percursos curriculares 
alternativos, foram nomeados professores tutores que acompanham um grupo de alunos com graves 
dificuldades de aprendizagem, problemas de saúde ou comportamentais e baixas expectativas face à 
escola, com reflexos positivos na assiduidade e nos resultados educativos. Esta política de inclusão 
concretiza-se, ainda, em respostas diferenciadas para as dificuldades das crianças e dos alunos, sejam 
de carácter socioeconómico sejam necessidades educativas especiais.  

Em conclusão, os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais generalizadas e eficazes. Apesar de haver ainda aspectos menos conseguidos, o 
Agrupamento está institucionalmente empenhado na melhoria contínua e tem desenvolvido acções com 
impacto na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos. Tais fundamentos justificam a 
atribuição da classificação de MUITO BOM neste domínio. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

O Projecto Educativo define alguns princípios da acção educativa orientados para a melhoria das 
aprendizagens dos alunos e estabelece objectivos de uma forma clara. Embora se reconheça que estes 
objectivos são indutores de vivências que pretendem oferecer aos alunos as melhores condições possíveis 
para terem sucesso escolar e uma formação global, a falta de hierarquização dos mesmos e de metas 
claras e avaliáveis (com excepção dos resultados) poderá condicionar o planeamento estratégico do 
Agrupamento e a avaliação interna dos resultados.  

Contudo, ainda que os documentos orientadores não expressem uma visão e uma estratégia claras para 
o desenvolvimento do Agrupamento, sobressai no discurso dos seus dirigentes e de alguns sectores da 
comunidade escolar a ambição de serem uma referência a nível distrital, materializada na escolha do 
Agrupamento por professores, não docentes e alunos.  

Há uma acção concertada para a melhoria dos resultados educativos e de abertura da escola à 
comunidade, acolhendo e implementando projectos que atenuem os problemas do Agrupamento e, em 
simultâneo, os vivenciados no meio. A receptividade dos responsáveis escolares às iniciativas da Câmara 
Municipal, e vice-versa, é comprovada através da participação de ambas as partes em projectos comuns, 
situação facilitada pelo envolvimento da direcção do Agrupamento na elaboração do programa cultural 
da Autarquia, adaptando-o aos interesses da comunidade escolar.  

Destaca-se a acção firme dos responsáveis escolares para promoverem o envolvimento dos encarregados de 
educação no acompanhamento dos respectivos educandos. Com esse propósito, os directores de turma 
realizam reuniões mensais com os pais, para além das habituais reuniões destinadas ao atendimento 
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individual. Os resultados, que têm estado a ser monitorizados, apontam para uma melhoria dos níveis de 
participação dos encarregados de educação nas referidas reuniões, mas ainda aquém do desejado pelos 
docentes.  

A Directora tem uma liderança forte, atenta e mobilizadora das lideranças intermédias, o que constitui 
um ponto forte do Agrupamento. Esta atitude motiva os docentes e os não docentes, o que é evidente no 
elevado grau de satisfação que manifestaram nas respostas aos questionários, com destaque para os 
docentes. As diferentes lideranças, de um modo geral, trabalham de forma articulada, mobilizando 
recursos para a consecução dos objectivos do Agrupamento. No entanto, o Conselho Geral ainda não 
assumiu, em plenitude, o seu papel na definição de uma linha estratégica para o Agrupamento.  

Na procura de respostas para problemas persistentes, o Agrupamento tem aderido a projectos nacionais 
e tem encontrado soluções inovadoras, já referidas, para melhoria das suas práticas e dos seus 
resultados. Algumas dessas inovações já foram avaliadas e revelaram um impacto positivo. Nesta 
procura de condições para a melhoria do serviço educativo e numa abertura com o exterior, os 
responsáveis escolares, para além das parcerias com os órgãos autárquicos, estabeleceram parcerias e 
protocolos com entidades locais que, para além de possibilitarem a formação em contexto de trabalho 
dos alunos dos cursos profissionalizantes e a transição para a vida pós-escolar dos alunos com currículos 
específicos individuais, proporcionam condições para uma educação mais abrangente.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

A distribuição do serviço docente e não docente procura conciliar os interesses pessoais com os interesses 
da organização, tendo em conta as competências profissionais e pessoais, nomeadamente para 
implementação de projectos e clubes, o que constitui um ponto forte do Agrupamento. A abertura da 
direcção para ouvir e valorizar as sugestões apresentadas é realçada pela maioria dos profissionais e 
motiva-os, como ficou expresso nas respostas aos questionários de satisfação. A afectação dos professores 
às turmas obedece a critérios explícitos e sustentados, entre outros, no princípio de continuidade na 
relação pedagógica e das equipas pedagógicas, sempre que possível e entendido como recomendável. A 
atribuição do cargo de director de turma obedece ao perfil definido no Projecto Curricular do 
Agrupamento, sendo reconhecida a sua importância pelos alunos e pelos encarregados de educação. No 
que diz respeito ao pessoal não docente, quer os assistentes operacionais, quer os assistentes técnicos 
exercem a sua actividade por áreas funcionais, com alguma rotatividade, sendo a resposta dos Serviços 
Administrativos vista como muito positiva pelos utentes. 

As diferentes unidades educativas apresentam algumas insuficiências em termos de instalações: a 
Escola-Sede, embora ofereça espaços diversificados para o desenvolvimento de actividades curriculares e 
de complemento curricular, requer obras de beneficiação e manutenção e de adequação do acesso a 
pessoas com mobilidade condicionada; a EB1/JI apresenta espaços diversificados e adequados, mas 
deficientes condições acústicas e dificuldades de vigilância dos alunos durante os intervalos. Os dois 
jardins-de-infância visitados apresentam-se bem organizados, mas têm insuficientes condições de 
conforto e pouca diversidade de espaços. A insatisfação com as instalações da Escola-Sede e com as 
condições de conforto e higiene da Escola-Sede e da EB1/JI foram notórias nas respostas aos 
questionários (alunos e pais).  

Para além das verbas provenientes do orçamento do Estado e da Autarquia, o Agrupamento angaria 
algumas receitas próprias através dos lucros do bufete, da candidatura a projectos e de donativos da 
comunidade educativa que aplica no desenvolvimento do Plano Anual de Actividades.  
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

O Agrupamento tem realizado acções de formação ao pessoal docente e não docente no âmbito de 
projectos específicos, em colaboração com entidades parceiras. Salienta-se, no caso do pessoal docente, 
uma componente de formação inter-pares no âmbito dos Novos Programas de Matemática e de Língua 
Portuguesa e decorrente da planificação conjunta das aulas coadjuvadas. Não obstante, o acesso a 
acções de formação promovidas pelo Centro de Formação e Inovação dos Profissionais de Educação tem 
sido insuficiente, particularmente no caso do pessoal não docente. 

Na transmissão de informação interna são utilizadas as habituais formas de comunicação, escrita ou 
oral, que se têm revelado eficazes nos contactos com o pessoal docente e encarregados de educação, 
conforme se extrai do grau de satisfação destes elementos nas respostas aos questionários. Porém, 
verificam-se fragilidades na circulação de informação entre os representantes nos órgãos e estruturas 
intermédias e os seus pares, designadamente entre alunos e entre trabalhadores não docentes. A 
activação da página do Agrupamento na Internet poderia melhorar a comunicação com o exterior. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

Na sequência da avaliação externa realizada em Abril de 2007, onde eram apontadas insuficiências na 
capacidade de auto-regulação do Agrupamento, foi criada, em 2008-2009, uma equipa de auto-avaliação, 
designada pela Directora, constituída exclusivamente por docentes, com a incumbência de desenvolver um 
processo de auto-avaliação que possibilitasse elaborar o Projecto Educativo. Para avaliar a satisfação dos 
alunos, pais e pessoal docente e não docente sobre aspectos da dimensão organizacional e sobre os 
resultados, foi aplicado um questionário a uma amostra de 10% da comunidade escolar. 
Complementarmente foi recolhida informação através da análise de conteúdo de diversos documentos. Com 
base nos resultados obtidos, mas não validados, foi produzido um relatório de auto-avaliação, apenas 
divulgado nos órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, onde foram 
identificados pontos fortes e pontos fracos, alguns vertidos no Projecto Educativo em vigor, e propostas 
acções de melhoria, algumas das quais já estão a ser implementadas. Trata-se de um processo de auto-
avaliação em fase de consolidação, que carece de um maior envolvimento da comunidade educativa e do seu 
alargamento a outras áreas do funcionamento do Agrupamento. 

Em conclusão, os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais eficazes. Apesar de haver ainda aspectos menos conseguidos, o Agrupamento 
está institucionalmente empenhado na melhoria contínua e tem desenvolvido acções com impacto nas 
aprendizagens e nos resultados dos alunos. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de 
MUITO BOM no domínio da Liderança e gestão escolar. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA      

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

 A tendência de melhoria dos resultados dos alunos do ensino básico nas provas de aferição e nos 
exames nacionais do 9.º ano, com valores acima do esperado; 
 

 A acção do Agrupamento orientada para a interiorização de hábitos de vida saudáveis, com 
expressão no desenvolvimento de numerosos e diversificados clubes e projectos; 
 

 A promoção da sequencialidade das aprendizagens, com particular expressão nas aulas 
coadjuvadas e nos intercâmbios das crianças e dos alunos; 
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 O incremento do ensino experimental e das actividades de pesquisa desde a educação pré-
escolar; 
 

 A gestão dos recursos humanos centrada nas pessoas e nas suas competências profissionais; 
 

 A liderança da Directora, atenta e mobilizadora das lideranças intermédias e da participação 
dos encarregados de educação; 

 

 A abertura do Agrupamento ao meio, estreitando a colaboração com a Autarquia e outras 
entidades. 
 
 

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: 

 As taxas de conclusão nos 1.º e 2.º ciclos e no ensino secundário, abaixo do esperado; 
 

 A participação dos alunos na definição dos princípios e orientações que regem o Agrupamento, 
designadamente na elaboração dos documentos estruturantes e no Conselho Geral; 
 

 O acompanhamento e supervisão da prática lectiva em sala de aula, enquanto processo de 
melhoria da qualidade do ensino e de desenvolvimento profissional; 
 

 O envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos respectivos educandos; 
 

 A comunicação interna, sobretudo com os alunos e os trabalhadores não docentes, com reflexos 
no envolvimento de toda a comunidade na vida do Agrupamento. 
 
 
 
 
 

A Equipa de Avaliação Externa: 

Carlinda Leite, Rosa Maria Paulo, Valdemar Castro de Almeida 

 


