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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, uma das 
quais a Escola Secundária Filipa de Vilhena, 
Porto. 

O presente relatório expressa os resultados 
da avaliação externa da Escola Secundária de 
Filipa de Vilhena realizada pela equipa de 
avaliação, na sequência da visita efectuada 
entre 12 e 13 de Maio de 2011. As conclusões 
decorrem da análise dos documentos 
fundamentais da Escola, 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 a Escola, 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 congratula-se com a atitude de empenhamento e de mobilização da Escola Secundária Filipa 
de Vilhena 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 DA ESCOLA 

A Escola Secundária de Filipa de Vilhena fica situada na cidade e concelho do Porto, remontando a sua 
origem a 1898, ligada ao ensino comercial.  

A população escolar, em 2010-2011, é constituída por 1124 alunos. Destes, 208 (oito turmas) pertencem 
ao 3.º ciclo, 5 (uma turma) ao curso de educação e formação de adultos de nível básico, 623 (31 turmas) 
aos cursos científico-humanísticos regulares, 115 (seis turmas) aos cursos profissionais, 30 aos cursos do 
ensino secundário recorrente e 143 (oito turmas) aos cursos de educação e formação de nível secundário. 
A idade média dos alunos situa-se claramente abaixo da mediana nacional, seja para os alunos do 9.º 
ano, seja para os do 12.º ano, o que sugere uma reduzida incidência de retenções no percurso escolar dos 
alunos que frequentam a Escola. Cerca de 96,3% dos discentes são de nacionalidade portuguesa e cerca 
de 92% dos alunos do ensino básico e 96% do ensino secundário têm computador com ligação à Internet, 
valores que se situam entre os valores nacionais mais altos. Dos alunos que frequentam o 
estabelecimento, em regime diurno, 21,6% do ensino básico e 23,9% do ensino secundário beneficiam dos 
auxílios económicos, no âmbito da Acção Social Escolar, valores que estão muito abaixo da mediana 
nacional.  

O levantamento das habilitações literárias dos pais e encarregados de educação, de acordo com os dados 
fornecidos pela Escola, fornece informação sobre a quase totalidade da população discente. Estes dados 
revelam que a percentagem dos pais dos alunos do ensino básico e do ensino secundário com habilitação 
superior é respectivamente de 27% e 35% e com habilitação de nível secundário ou superior de 52% e 
65%, respectivamente, valores que estão entre os mais elevados a nível nacional. Quanto às profissões 
conhecidas, exercidas pelos pais e encarregados de educação, a sua distribuição mostra que cerca de 
56% dos pais e encarregados de educação dos alunos do ensino básico e de 50% do ensino secundário têm 
profissões ao nível de técnico superior ou intermédio, valores que estão também entre os mais elevados 
no conjunto nacional. A análise das variáveis socioeconómicas e culturais da Escola revela que a sua 
população escolar é predominantemente oriunda de agregados familiares situados em níveis 
socioeconómicos e culturais elevados e sem carências económicas significativas.  

A equipa docente é constituída por 139 professores, dos quais 76,3% são do quadro da Escola, ou de zona 
pedagógica, valor que está acima da mediana nacional. O pessoal não docente é constituído por 35 
trabalhadores, dos quais, 26 assistentes operacionais e nove assistentes técnicos, tendo a maioria 
contrato 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 

Em 2009-2010, tendo em consideração as variáveis de contexto económico, social e cultural, verifica-se 
que a taxa de conclusão do 9.º ano está ao nível do valor esperado e a do 12.º está acima do valor 
esperado.  
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Considerando as referidas variáveis, a percentagem de positivas nos exames nacionais do 9.º ano e a 
média das classificações de Português e Matemática nos exames nacionais do 12.º ano estão acima do 
valor esperado. 

A análise dos resultados escolares no último triénio, já na sequência da Avaliação Externa da Escola em 
Março de 2007, revela uma tendência ascendente na taxa de transição/conclusão dos cursos científico-
humanísticos do ensino secundário e descendente no ensino básico. No que se refere aos resultados das 
avaliações externas dos alunos, observa-se uma tendência ascendente na média das classificações de 
Português nos exames do 12.º ano e descendente na média das classificações de Matemática, bem como 
na percentagem de positivas nos exames nacionais do 9.º ano, situações que também se verificam a nível 
nacional. Neste contexto, a Escola tem um bom desempenho, mas necessita de reforçar os seus planos 
de melhoria de modo a aumentar o sucesso escolar.  

Nos cursos profissionais, frequentados por cerca de 10% da população discente, a taxa de conclusão dos 
módulos no curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, nos ciclos de formação 
de 2006-2009 e 2007-2010, regista uma evolução positiva e nos cursos de Técnico de Gestão, no ciclo de 
formação de 2006-2009, e de Técnico de Apoio à Infância, no ciclo de formação de 2007-2010, apresenta 
valores elevados. A taxa de empregabilidade relativa aos cursos de Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos e Técnico de Apoio à Infância é de cerca de 40%, valor que se reporta tanto ao 
número de empregados na área de especialização como noutros empregos. Verifica-se, ainda, que é 
elevada a percentagem de alunos dos cursos de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos que procura a entrada no ensino superior. 

No 3.º ciclo do ensino básico, as taxas de abandono diminuíram no último triénio, sendo nulas em 2009-
2010, fruto das medidas implementadas, nomeadamente a criação de uma oferta formativa alternativa 
e as práticas de monitorização da assiduidade dos alunos pelos directores de turma, em articulação com 
as famílias, a direcção e os diferentes parceiros da rede social do concelho. No ensino secundário, as 
anulações de matrícula nos cursos científico-humanísticos e as desistências nos cursos profissionais 
constituem um problema que a Escola, não obstante as medidas tomadas para a sua superação, não foi 
ainda capaz de resolver cabalmente.  

Está instituída a prática sistemática dos órgãos de direcção, administração e gestão e das estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica monitorizarem e avaliarem os resultados dos alunos e 
de estabelecerem comparações com os valores nacionais e concelhios, sendo (re) definidos e 
implementados os respectivos planos de melhoria, carecendo, no entanto, de maior aprofundamento a 
análise e divulgação dos resultados dos cursos profissionalizantes. Decorrente desta prática, a Escola 
identifica áreas de sucesso e insucesso e motivos explicativos pertinentes e procede à formulação de 
acções de melhoria de modo a aumentar/consolidar o sucesso escolar. 

 
OUTROS RESULTADOS EDUCATIVOS 

É evidente que nesta Escola se procura uma integração curricular na educação para e na cidadania, 
sendo o desenvolvimento do processo educativo orientado por valores de respeito pelos outros e pelo 
ambiente, de solidariedade e de responsabilidade. Os alunos participam nos projectos, clubes, concursos 
e outras actividades de enriquecimento curricular, bem como na tomada de decisão através dos seus 
representantes nos órgãos de direcção, administração e gestão, nas assembleias de delegados e na 
Associação de Estudantes, colaborando e co-responsabilizando-se em iniciativas que promovam uma 
vivência activa da cidadania. Contudo, a não convocação dos discentes para os conselhos de turma 
fragiliza a sua participação na gestão democrática da Escola.  

Os discentes conhecem as regras do Regulamento Interno e assumem a Escola como sua, considerando-
se os seus elementos centrais. O clima de aprendizagem e de convivência cívica contribuem para o bom 
comportamento dos alunos, sendo pontuais os casos de indisciplina.  
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O investimento da Escola na relação do saber com o desenvolvimento das competências e a preparação 
dos alunos, quer para o prosseguimento de estudos, quer para a futura inserção na vida activa, concorre 
para a valorização das aprendizagens feitas. Neste sentido, destacam-se a participação dos alunos em 
projectos/programas locais, regionais e nacionais, em concursos, em exposições, em espectáculos e na 
atribuição de prémios e de diplomas aos alunos, bem como na sua divulgação através da página da 
Escola na Internet e do jornal escolar. Os alunos e as famílias manifestam elevada satisfação com as 
práticas de reconhecimento dos sucessos dos discentes. 

A monitorização do percurso escolar dos alunos em níveis sequenciais, substantivada em indicadores de 
prosseguimento de estudos e em indicadores de empregabilidade, permite à Escola avaliar o impacto 
das aprendizagens e (re) orientar a sua acção educativa.   

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

É manifesta a forte identificação dos alunos, dos pais e encarregados de educação e do pessoal docente e 
não docente com a Escola, evidenciada nos elevados níveis de satisfação sobre a sua acção educativa e 
expressos no predomínio das opções de concordância nas respostas aos questionários. Este facto é 
reconhecido pela comunidade educativa, particularmente pelos representantes da Câmara Municipal do 
Porto e da Junta de Freguesia de Paranhos, que releva o papel educativo da Escola e valoriza o seu 
importante contributo para o desenvolvimento da comunidade envolvente.  

 
 
Em conclusão: Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, sendo elevada a 
satisfação dos alunos, dos encarregados de educação e dos profissionais da Escola. A acção da Escola 
tem produzido um impacto consistente e claramente acima dos valores esperados na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respectivos percursos escolares. Tais fundamentos 
justificam a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio dos Resultados. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO      

GESTÃO DO CURRÍCULO 

O Projecto Curricular de Escola, baseado na missão expressa no Projecto Educativo, estabelece 
orientações, ainda que o modo da sua operacionalização nem sempre seja claro, que visam a adaptação 
do currículo nacional ao contexto escolar em que se desenvolve, cabendo às estruturas de coordenação 
educativa e orientação pedagógica e aos professores a sua concretização.  

A Escola cria condições para que seja assegurada a articulação horizontal do currículo e fomentado o 
trabalho cooperativo entre os professores dos departamentos e grupos de recrutamento. A realização das 
planificações de longo e de médio prazo, a identificação de conteúdos comuns ou afins entre diferentes 
disciplinas, a produção de materiais curriculares e a organização de iniciativas para o Plano Anual de 
Actividades contribuem para que esta articulação aconteça. A articulação vertical do currículo é 
garantida, fundamentalmente, pela continuidade das equipas pedagógicas.  

Os conselhos de turma do ensino básico e do ensino secundário procedem à adequação curricular, com 
base na reflexão dos departamentos e grupos de recrutamento e no conhecimento dos alunos da turma, 
possibilitado pela consulta dos processos individuais dos alunos, no caso dos 7.º e 10.º anos, e das 
informações explícitas em anteriores projectos curriculares de turma. A articulação interdisciplinar de 
conteúdos e de actividades consubstancia-se no âmbito dos projectos curriculares de turma.  
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A Escola desenvolve práticas de monitorização do cumprimento do currículo. Os departamentos e 
grupos de recrutamento reflectem sobre o cumprimento dos programas, os resultados obtidos e a 
aplicação de medidas de reforço no domínio das didácticas específicas. Por sua vez, os conselhos de 
turma incidem a sua análise nos projectos curriculares de turma. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

Planificada a acção educativa, a operacionalização do currículo pelos docentes segue as estratégias 
definidas no conselho de turma, expressas no projecto curricular de turma, incluindo actividades de 
diferenciação pedagógica, direccionadas, no entanto, mais para os alunos com dificuldades de 
aprendizagem do que para os discentes com capacidades excepcionais. Embora se perceba a preocupação 
dos professores em ultrapassar as situações de dificuldades de aprendizagem, a Escola, dadas as 
características económicas, sociais e culturais da sua população escolar e os bons resultados académicos, 
necessita de implementar de forma sistemática planos de desenvolvimento.  

As metodologias activas e experimentais constituem uma presença regular e transversal no processo de 
ensino e de aprendizagem, rentabilizando os docentes os recursos educativos existentes, 
designadamente as tecnologias da informação e comunicação. É conferida uma atenção específica à 
dimensão artística, não só pela oferta da opção de Educação Musical no 3.º ciclo e pela dinamização de 
projectos e actividades, como também pelo envolvimento activo dos alunos. Estas actividades e projectos 
concorrem para a valorização das aprendizagens junto da comunidade local, potenciando a educação e a 
formação integral do aluno. 

 
PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

Na avaliação dos alunos são utilizadas modalidades e instrumentos diversificados, havendo práticas de 
elaboração conjunta de instrumentos de avaliação, de testes e de critérios de correcção. Com base nos 
critérios gerais de avaliação e nas ponderações estabelecidas para os diferentes domínios de avaliação, 
insertos no Projecto Curricular de Escola, cada grupo de recrutamento define os critérios específicos da 
sua disciplina que são do conhecimento dos alunos e dos encarregados de educação. Há, portanto, uma 
grande diversidade de critérios específicos nos departamentos e dentro de cada departamento. 

As estruturas intermédias reflectem sobre a aplicação dos critérios de avaliação ao analisar os 
resultados dos alunos por ano, turma e disciplina. Caso detectem discrepâncias, identificam as 
eventuais causas e propõem soluções, emanando, posteriormente, do Conselho Pedagógico orientações 
com vista à sua superação. Embora, por vezes, se verifique a partilha do espaço pedagógico por dois 
docentes de áreas disciplinares diferentes ou por docentes das áreas disciplinares que estão a colaborar 
em programas nacionais, o acompanhamento da prática lectiva em sala de aula, fora da avaliação do 
desempenho docente, continua a ser uma prática não assumida pela Escola. 

 
PRÁTICAS DE INCLUSÃO E DE EQUIDADE 

À diversidade de interesses e de expectativas dos alunos, a Escola responde com uma oferta formativa e 
educativa diversificada e ajustada que sustenta a estratégia de valorização e inclusão dos alunos. 
Cultiva-se a inclusão mediante a variedade de respostas de acção educativa a discentes com problemas 
psicossociais, socioeconómicos, com necessidades educativas e dificuldades de aprendizagem.  

Para os alunos com necessidades educativas especiais são mobilizados os recursos necessários para 
responder adequadamente à especificidade de cada discente, registando-se um trabalho articulado entre 
os elementos que integram as estruturas de apoio. Para os alunos com dificuldades de aprendizagem 
e/ou problemas psicossociais, a Escola promove apoios educativos e tutorias, inscritos em planos 
específicos, sendo de relevar, no entanto o facto de continuar a não ter psicólogo. Para os discentes 
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provenientes de famílias económica e socialmente fragilizadas, a Escola assegura que os auxílios 
económicos, no âmbito da Acção Social Escolar, sejam atempados, recorrendo a receitas próprias para 
responder a novas situações de carência económica.  

A actuação da direcção e demais responsáveis das diferentes estruturas intermédias orienta-se por 
princípios da equidade e justiça que se concretizam na definição de critérios, claros e divulgados, de 
afectação de recursos, na constituição de turmas heterogéneas em termos de sexo, idade e desempenho 
académico, na elaboração dos horários, no acesso a experiências escolares estimulantes e na gestão do 
tempo escolar.  

 

Em conclusão: Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de 
práticas generalizadas e eficazes. A acção desenvolvida pela Escola nos campos em análise, ainda que 
com alguns aspectos menos consolidados, tem proporcionado um impacto forte na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de 
MUITO BOM no domínio da Prestação do serviço educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR              

VISÃO, ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO 

A Escola, no seu Projecto Educativo, estabelece princípios e valores, define os objectivos gerais e 
identifica, em domínios de intervenção que considerou prioritários, as áreas de melhoria e as estratégias 
a implementar e a manter. A clareza e a abrangência do plano traçado permitem afirmar que a 
comunidade educativa dispõe de um referencial pertinente para a sua acção. Embora exista necessidade 
de reajustar as metas à realidade escolar e consolidar a articulação entre os diversos documentos 
estruturantes, o papel central e impulsionador da Directora e da sua equipa dá lógica e estabilidade ao 
trabalho desenvolvido.  

É nítida a existência de lideranças fortes, capazes de envolver e responsabilizar os profissionais. A 
comunidade educativa revela-se coesa e consciente do seu papel no patrocínio de uma visão de escola e 
na resolução dos problemas existentes. Ressalta o sentido de pertença e de identificação com a Escola 
que é sustentado, por um lado, pela valorização do seu passado e, por outro, pela divulgação dos êxitos e 
progressos alcançados. 

Existe uma relação efectiva e sistemática com entidades públicas e privadas, desde logo com as 
autarquias e instituições de ensino superior, traduzida, designadamente na participação de alunos e 
profissionais em projectos inovadores e iniciativas de formação e de socialização, com efectivo impacto 
na prestação do serviço educativo.   

 
GESTÃO DE RECURSOS 

A gestão dos recursos é efectuada criteriosamente, em ordem a um desempenho eficiente e à satisfação 
de todos os envolvidos. O princípio da continuidade é privilegiado na gestão dos recursos humanos, 
designadamente dos docentes, mas também são tidas em conta as características pessoais, profissionais 
e académicas que possam potenciar ou dificultar o desempenho dos elementos da comunidade escolar. É 
manifesta uma forte tendência para valorizar a atribuição e o exercício do cargo de director de turma. 

As normas e os procedimentos relativos ao processo de avaliação do desempenho dos profissionais são 
objecto de divulgação pelos interessados. Estão previstos mecanismos de integração dos docentes e dos 
outros trabalhadores colocados pela primeira vez na Escola, no sentido de os inserir nas dinâmicas 
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internas, em ordem a um desempenho mais ajustado às características e expectativas dos alunos. Por 
sua vez, o efectivo trabalho colaborativo, aliado ao bom relacionamento interpessoal existente, facilita o 
acompanhamento de desempenhos profissionais menos satisfatórios.  

A adequação, a agradabilidade e a funcionalidade do edifício e dos equipamentos são evidentes, fruto 
das recentes obras de requalificação, embora a comunidade escolar ainda se encontre numa fase de 
apropriação dos novos espaços. As actividades lectivas, do turno diurno, concentram-se de manhã, 
favorecendo a participação dos alunos em actividades de apoio educativo ou de enriquecimento do 
currículo e o trabalho conjunto dos docentes, na parte da tarde.   

A gestão financeira encontra-se alinhada com as prioridades estabelecidas, designadamente a 
concretização das actividades previstas no respectivo Plano Anual. A direcção procura aumentar a 
angariação de receitas próprias, recorrendo à cedência a título oneroso de algumas instalações. 

 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL 

A estabilidade e a experiência dos docentes e não docentes que trabalham na Escola facilitam o 
conhecimento das respectivas competências. A Escola desenvolve um esforço significativo e eficaz na 
integração de novos docentes. A direcção valoriza a formação especializada adquirida pelos profissionais 
na designação de cargos de coordenação e supervisão, na afectação a determinadas tarefas e na 
responsabilidade por algumas áreas e projectos. As carências de formação contínua são identificadas 
com base nas necessidades pessoais e nos desafios organizacionais e, em parte, colmatadas com recursos 
humanos internos.   

A simplificação e a eficácia dos circuitos de comunicação interna e externa, designadamente com os 
encarregados de educação, são áreas de intervenção prioritária para os responsáveis escolares. Os bons 
índices de satisfação dos diversos sectores da comunidade educativa provam que este investimento tem 
resultado. A implementação de canais de comunicação diversificados, aliada à capacidade de prevenir e 
resolver conflitos, tem favorecido um ambiente generalizado de motivação e empenho dos diferentes 
sectores da comunidade educativa. 

 
AUTO-AVALIAÇÃO E MELHORIA 

As diversas lideranças e a comunidade escolar, em geral, revelam capacidade de auto-avaliação e de 
auto-regulação, facto que contribui para a melhoria do trabalho educativo, a sustentação dos resultados 
educativos e o aperfeiçoamento da gestão organizacional. A Escola apresenta, conforme referenciado no 
seu Texto de Apresentação, alguns progressos nas práticas de auto-avaliação. Neste sentido, salienta-se, 
o alargamento da representatividade do seu gabinete de avaliação interna (GAVI), a implementação de 
um procedimento de recolha e tratamento de informação sobre o grau de satisfação da comunidade 
educativa e a introdução de melhorias nas formas de divulgação do conhecimento produzido. No 
entanto, persistem algumas fragilidades, nomeadamente na dificuldade da Escola em estabelecer metas 
para o seu progresso e em articular com maior clareza os seus pontos fracos, condições absolutamente 
necessárias para atingir o patamar de excelência desejado e expressamente referido no seu Projecto 
Educativo. 

 
Em conclusão: Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de 
práticas generalizadas e eficazes. A acção desenvolvida pela Escola nos campos em análise, ainda que 
com alguns aspectos menos conseguidos, tem proporcionado um impacto forte na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de 
MUITO BOM no domínio da Liderança e gestão escolar. 



 

 
Escola Secundária Filipa de Vilhena – Porto 

8 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA      

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola: 

 Os resultados claramente acima do valor esperado, nomeadamente no que concerne à taxa de 
conclusão do 12.º ano e aos exames nacionais do 9.º ano e do 12.º ano, em Português e 
Matemática. 
 

 A forte identificação da comunidade educativa com a Escola, evidenciada nos elevados níveis de 
satisfação sobre a sua acção educativa.  
 

 A utilização regular de metodologias activas e experimentais nas aprendizagens e as iniciativas 
na dimensão artística promotoras da valorização das aprendizagens e da formação integral dos 
alunos.  
 

 A política de inclusão e a garantia de equidade no acesso dos alunos ao serviço educativo. 
 

 As lideranças fortes e mobilizadoras da comunidade educativa no patrocínio de uma visão de 
escola e na resolução dos problemas existentes.  
 

  A gestão dos recursos com enfoque nas pessoas, potenciadora do desenvolvimento pessoal e 
organizacional. 

 
A equipa de avaliação entende que as áreas onde a escola deve incidir prioritariamente os seus esforços 
para a melhoria são as seguintes: 

 A análise e divulgação dos resultados dos cursos profissionalizantes.  
 

 Os processos de supervisão e acompanhamento da prática lectiva. 
 

 O apoio aos alunos com desempenho acima da média. 
 

 As metas estabelecidas, desajustadas face ao actual desempenho e à realidade escolar, com 
repercussões na eficácia do processo de auto-avaliação; 
 

 

 

 
 

A Equipa de Avaliação Externa: 

Vítor Manuel Rosa, Maria Madalena Moreira e Pedro Nuno Teixeira 


