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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 autoavaliação e para a 

avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 

jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 

avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 

incumbida de dar continuidade ao programa de 

avaliação externa das escolas, na sequência da 

proposta de modelo para um novo ciclo de 

avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 

Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 

março). Assim, apoiando-se no modelo construído 

e na experimentação realizada em doze escolas e 

agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 

esta atividade consignada como sua competência 

no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 

janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 

avaliação externa do Agrupamento de Escolas de 

Barrancos, realizada pela equipa de avaliação, 

na sequência da visita efetuada entre 20 e 23 de 

abril de 2015. As conclusões decorrem da análise 

dos documentos fundamentais do Agrupamento, 

em especial da sua autoavaliação, 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 autoavaliação 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 

ação 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 e o Jardim de Infância de 

Barrancos, correspondendo estes dois à totalidade de estabelecimentos de educação e ensino que o 

compõem.       

A equipa regista a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento, bem como 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 ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e muito acima dos valores esperados na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 

respetivos 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 ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 

totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais generalizadas e eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido um impacto em linha 

com os valores esperados na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos fortes 

nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens 

e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco 

consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas 

da escola.   

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito aquém dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

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. 

O relatório do Agrupamento e o contraditório apresentado no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2014-2015 estão disponíveis na página da IGEC. 

http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=


 

 

 

 

 
Agrupamento de Escolas de Barrancos       

 2 

2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Barrancos foi criado em 1998. É único no concelho com o mesmo nome e é 

constituído por dois estabelecimentos de educação e ensino, sendo a Escola Básica de Barrancos a sede. 

Foi avaliado em 2010, no âmbito do primeiro ciclo da avaliação externa das escolas. 

No ano letivo de 2014-2015, a população escolar totaliza 189 crianças e alunos, assim distribuídos: 43 

crianças na educação pré-escolar (dois grupos); 70 alunos no 1.º ciclo do ensino básico (quatro turmas); 

34 no 2.º ciclo (duas turmas) e 42 no 3.º ciclo (três turmas). 

Da totalidade dos alunos, 3% são de nacionalidade estrangeira provenientes de cinco países. No âmbito 

da ação social escolar, 45,7% não beneficiam de auxílios económicos e no que respeita às tecnologias de 

informação e comunicação, 71% possuem computador com internet em casa.  

No que concerne às habilitações académicas dos pais e encarregados de educação, 9,4% têm formação de 

nível superior e 30% possuem o ensino secundário. Quanto à sua ocupação profissional, 20,2% exercem 

atividades de nível superior e intermédio. 

Trabalham no Agrupamento 32 docentes, dos quais 50% pertencem aos quadros e 65,6% lecionam há 10 

ou mais anos. Quanto ao pessoal não docente perfaz um total de 20 trabalhadores, todos com mais de 10 

anos de serviço. Existe ainda um psicólogo a tempo parcial.  

De acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 

relativos ao ano letivo de 2012-2013, os valores das variáveis de contexto do Agrupamento, quando 

comparados com os das outras escolas públicas, são globalmente favoráveis, nomeadamente o número 

de alunos por turma, a idade média dos alunos e o número de anos das habilitações das mães.  

 

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  

No triénio 2010-2011 a 2012-2013, as taxas de conclusão do ensino básico, quando comparadas com as 

dos agrupamentos que apresentavam valores análogos nas variáveis de contexto, evidenciaram uma 

evolução positiva nos 6.º e 9.º anos de escolaridade situando-se, globalmente, acima dos valores 

esperados. Pelo contrário, no 4.º ano, registou-se uma acentuada descida, passando a posicionar-se 

aquém daquele valor nos dois últimos anos do triénio. 

Nas provas finais de ciclo destacam-se os resultados obtidos em 2010-2011 que se situaram sempre 

acima dos valores esperados, quer em matemática quer em português, com exceção, apenas, do 9.º ano 

em que ficaram aquém, nesta disciplina. Contudo, ao longo do triénio apresentaram pouca consistência, 

expressa em grandes oscilações face aos valores esperados. Assim, no 4.º ano, em português, ficaram 

aquém dos valores esperados em 2011-2012 e 2012-2013, enquanto no 6.º ano se posicionaram acima do 

esperado em 2012-2013, mas aquém daquele valor em 2011-2012. Quanto ao 9.º ano, mantiveram-se 

sempre aquém dos valores esperados ao longo do triénio, evidenciando um afastamento significativo 

relativamente aos valores esperados. 
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No que diz respeito às provas de matemática, no 4.º ano, apesar de se terem situado acima dos valores 

esperados em 2010-2011 e em 2012-2013, os resultados ficaram aquém daquele valor em 2011-2012. No 

6.º ano posicionaram-se aquém do esperado em 2012-2013, evidenciando uma tendência de descida, uma 

vez que tinham estado respetivamente acima e em linha com os valores esperados nos dois anos letivos 

anteriores. Quanto ao 9.º ano, os resultados, só não ficaram aquém do esperado em 2010-2011. 

Em síntese, apesar das variáveis de contexto serem favoráveis, o Agrupamento apresenta resultados 

que se situam, globalmente, aquém dos valores esperados, evidenciando a necessidade de centrar a sua 

ação na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem.  

É de salientar a análise alargada dos resultados dos alunos alicerçada numa recolha sistemática de 

informação, o que tem possibilitado saber quais as disciplinas com insucesso e delinear medidas como 

tutorias e coadjuvações. Porém, ainda não foram identificados os fatores determinantes do sucesso e do 

insucesso inerentes ao processo de ensino e de aprendizagem, remetendo tendencialmente para fatores 

externos que, sendo uma realidade, retiram, por si só, objetividade à análise e centralidade ao trabalho 

em sala de aula. Por esta razão, poderão comprometer a implementação de ações mais eficazes na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.  

Neste âmbito, afigura-se como um desafio a realização de outras análises que enriqueçam a reflexão e 

sejam facilitadoras dessa identificação, como seja o estudo longitudinal dos resultados dos alunos 

(coortes). Também uma maior incidência na análise da informação desagregada acerca dos domínios das 

provas de avaliação externa permitirá diagnosticar as áreas de maior dificuldade e definir estratégias 

para as ultrapassar a montante e a jusante do processo avaliativo. 

Na educação pré-escolar, a informação obtida a partir do diagnóstico das características do grupo e de 

cada criança e a observação e o registo dos progressos, nas diferentes áreas de conteúdo das orientações 

curriculares, têm permitido refletir sobre as práticas pedagógicas e adequar as estratégias às 

especificidades de cada uma. A partilha alargada desta reflexão poderá assumir-se como uma mais-valia 

para a melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares. 

O abandono escolar tem sido inexistente nos últimos anos. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

A participação dos alunos na vida do Agrupamento é promovida através de práticas como a sua 

auscultação em sede do processo de autoavaliação e o Parlamento Juvenil, no sentido de acolher as 

respetivas propostas de melhoria. A este nível, o alargamento, já previsto, da participação de todos os 

alunos, neste projeto, bem como a intensificação do trabalho a realizar na área de formação cívica (1.º 

ciclo) e na oferta complementar (nos restantes ciclos), designadamente através da promoção de 

assembleias de turma regulares, poderão constituir estratégias motivacionais para o desenvolvimento 

do sentido crítico e cívico, da autonomia e da responsabilização dos alunos na tomada de decisões que 

lhes dizem respeito. 

Os alunos conhecem as regras, que são trabalhadas com os docentes titulares e os diretores de turma, 

pelo que a indisciplina não tem expressão, sendo pontuais as situações de comportamentos desajustados 

e resolvidas no imediato. 

A vertente solidária da educação é fomentada através do envolvimento das crianças e dos alunos em 

ações de âmbito nacional como as campanhas do Pirilampo Mágico e da Operação Nariz Vermelho e o 

Dia da Diferença. Este aspeto poderá, ainda assim, ser potenciado com ações de voluntariado que 

promovam a intensificação das relações entre os alunos dos diferentes ciclos, por exemplo, com o 

apadrinhamento dos mais novos pelos mais velhos, ou intergeracionais dando continuidade ao trabalho 

iniciado na educação pré-escolar de socialização com a terceira idade. No mesmo sentido, o incentivo à 
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participação dos alunos em ações que os envolvam na manutenção e no embelezamento dos espaços 

exteriores da escola-sede poderá constituir-se como uma mais-valia.  

São de relevar as dinâmicas desencadeadas no âmbito do Programa de Educação para a Saúde, tendo 

em vista o incremento de hábitos de vida saudável e o desenvolvimento de atitudes e valores, bem como 

das dimensões ambiental e desportiva com o Programa Eco-Escolas e o Desporto Escolar, pelo papel que 

desempenham na formação integral das crianças e dos alunos. No entanto, ainda que seja de destacar o 

sucesso do grupo-equipa de basquetebol, por ter passado à fase nacional da competição, os alunos 

acabaram por não participar, por falta de motivação, tendo em conta o facto de a data ser sobreposta 

com as festas da vila. Esta situação mostra a dicotomia existente entre a cultura promovida pela escola 

e a inerente ao contexto e evidencia a pertinência de intensificar a divulgação e o incentivo à 

participação dos alunos num leque mais alargado de projetos, nacionais e internacionais. 

Destaca-se como muito positivo o ambiente de tranquilidade, tolerância e respeito vivenciado por todos, 

favorável ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 

O Agrupamento conhece o percurso escolar dos alunos após a conclusão do 3.º ciclo, procedendo a um 

levantamento das diferentes opções seguidas. A implementação de medidas que reforcem o 

conhecimento do impacto da sua ação nos percursos académicos, por exemplo, através da análise 

longitudinal já referida, poderá constituir um desafio de aprofundamento. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A auscultação da comunidade educativa sobre o serviço prestado pelo Agrupamento, realizada através 

de questionários de satisfação da IGEC, aplicados no presente processo de avaliação externa, revela 

valores globalmente positivos sendo particularmente elevados na educação pré-escolar. Da análise feita 

às respostas dos diferentes membros da comunidade educativa destacam-se, pela positiva, aspetos como 

a segurança, o serviço do refeitório e a disponibilidade dos diretores de turma e da direção. O 

desconforto das salas de aula da escola-sede é o aspeto a merecer menor concordância. 

Os sucessos das crianças e dos alunos são valorizados, seja através da exposição dos trabalhos 

realizados em sala de atividades/aula ou no Clube D´Artes e da sua divulgação na página web do 

Agrupamento, seja através dos quadros de honra e de mérito, este último da iniciativa da autarquia, 

culminando ambos numa cerimónia pública.  

O Agrupamento mantém um bom relacionamento com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de 

Barrancos e com a comunidade local, evidente no envolvimento em diversas iniciativas, designadamente 

ao nível do património cultural e das tradições, por exemplo, com atuações de grupos de alunos, e em 

comemorações como o Dia da Criança e o Dia da Árvore. O seu papel reveste-se de particular 

importância enquanto polo de dinamização sociocultural do concelho pela integração da biblioteca 

municipal na escola-sede, pela realização de espetáculos em espaços comunitários e pela 

disponibilização dos equipamentos desportivos.   

No mesmo sentido, a participação ativa no Conselho Municipal de Educação, no Núcleo Local de 

Inserção e no Conselho Local de Ação Social são indicadores do contributo do Agrupamento para o 

desenvolvimento da comunidade envolvente, numa relação de interação bidirecional. Esta fica, 

igualmente, patente na promoção de iniciativas como Escola de Pais, pelo psicólogo e por uma 

educadora, enquanto estratégia potenciadora de uma maior aproximação das famílias à escola, não 

obstante a adesão ter ficado aquém das expetativas. 

Em suma, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto aquém dos valores esperados na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações de 

aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas. Tais 

fundamentos justificam a atribuição da classificação de SUFICIENTE no domínio Resultados.  
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3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO  

Consignada no projeto educativo, a articulação curricular está contemplada em algumas das ações do 

plano de melhoria e do plano anual de atividades que, no entanto, privilegiam a organização de 

iniciativas conjuntas e/ou a promoção da transição das crianças e alunos entre níveis/ciclos.  

A passagem dos planos de grupo/turma, que reúnem informação pertinente sobre os percursos das 

crianças e dos alunos, tal como as reuniões que ocorrem entre docentes da educação pré-escolar e do 1.º 

ano de escolaridade, favorecem a sequencialidade das aprendizagens. Do mesmo modo, as atividades 

conjuntas entre níveis e ciclos de ensino são facilitadoras da integração das crianças e dos alunos no 

início da escolaridade ou na transição do 1.º para o 2.º ciclo. Contudo, tais iniciativas não revelam um 

trabalho de planeamento articulado do currículo que permita reforçar a ação educativa nos níveis 

anteriores e propiciar as aprendizagens nos ciclos subsequentes.  

Numa perspetiva horizontal, a estrutura dos planos de turma orienta os docentes para a articulação 

curricular ainda que os documentos consultados não espelhem o seu planeamento, já que remetem para 

os dossiês de turma ou de departamento curricular. Apesar da promoção de diversas iniciativas que 

convocam saberes multidisciplinares, com destaque para as visitas de estudo, e da abordagem pontual 

de alguns conteúdos programáticos que se cruzam entre disciplinas, não são evidentes estratégias 

intencionais de gestão interdisciplinar do currículo, por forma a maximizar o ensino e as aprendizagens. 

Deste modo, a promoção intencional e estratégica de uma efetiva gestão vertical e horizontal do 

currículo, perspetivando-a ao nível do planeamento, da realização e da avaliação do processo de ensino e 

de aprendizagem, configura uma área de melhoria. Dada a mobilidade que caracteriza o corpo docente, 

será de equacionar, neste âmbito, a pertinência da elaboração de um plano estruturado.  

A contextualização do currículo está presente no desenvolvimento de ações relacionadas com a cultura e 

as tradições locais, de que são exemplos o projeto do Cante Alentejano (cujo repertório inclui também 

canções no dialeto local), a atividade Levar a Lenha à Praça, no Natal, a visita ao museu de Barrancos e 

a realização de trabalhos sobre as especificidades do concelho ou sobre o cavalo garrano. A proximidade 

do Parque Natureza de Noudar é aproveitada para a concretização de algumas atividades pedagógicas, 

e constitui um exemplo da exploração do património natural local.  

Na educação pré-escolar trabalha-se de forma colaborativa, quer ao nível do planeamento de longo prazo 

quer na planificação de temas e iniciativas a desenvolver, tal como com o 1.º ciclo. Nos restantes níveis 

evidencia-se algum trabalho conjunto entre docentes, sobretudo para planificação de visitas de estudo 

ou outras atividades do plano anual. Porém, a existência de apenas um professor por ano de 

escolaridade/grupo de recrutamento tem conduzido a uma ação mais individual e isolada.   

O desenvolvimento de dinâmicas que favoreçam o reforço da interação profissional no sentido de 

promover a partilha de práticas pedagógicas constitui, pois, uma área a merecer atenção, através da 

análise conjunta de estudos relativos a boas práticas, preconizada no plano de melhoria, do trabalho 

entre pares ao nível dos conselhos de turma ou, mesmo, do recurso a um trabalho colaborativo com 

docentes de escolas próximas. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO  

Os planos de grupo/turma contemplam a caracterização individual e coletiva o que, a par da avaliação 

diagnóstica, proporciona um bom conhecimento das especificidades de cada criança/aluno. Aqueles 

documentos enunciam ainda as estratégias consideradas adequadas para o grupo/turma e para a 

individualização do processo de ensino e de aprendizagem, o que revela a intencionalidade em promover 

a diferenciação pedagógica. Apesar disso, a visita efetuada aos contextos educativos evidenciou a 
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necessidade de encontrar procedimentos que garantam uma efetiva e generalizada adequação do ensino 

às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos. 

Por outro lado, ainda que o número de alunos seja reduzido, as medidas de promoção do sucesso escolar 

revelam-se pouco eficazes, pelo que será de equacionar a implementação de estratégias mais inovadoras 

e ajustadas às respetivas características e que permitam simultaneamente um melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis. 

O Agrupamento mantém, contudo, uma resposta adequada às crianças e aos alunos com necessidades 

educativas especiais, que resulta de uma boa articulação entre os docentes titulares de grupo/turma e as 

da educação especial e o psicólogo. É de salientar a atenção conferida à transmissão de informação 

relativa a cada um, que inclui as estratégias mais adequadas para o trabalho a desenvolver, bem como à 

análise conjunta dos progressos, de acordo com as medidas constantes nos respetivos programas 

educativos individuais.  

Não obstante, poderá ser equacionada a pertinência da realização de sessões de esclarecimento/ 

formação internas sobre temáticas relacionadas com as necessidades educativas especiais e do 

estabelecimento de parcerias que permitam mobilizar os recursos adicionais necessários, face à 

inexistência de técnicos que desenvolvam as diferentes terapias, quer no Agrupamento quer no 

concelho.   

Evidenciam-se algumas ações destinadas a estimular e valorizar as potencialidades dos alunos, como o 

incentivo à participação em diversos concursos. O plano anual de atividades contempla um conjunto de 

propostas que permitem diversificar os contextos de educação e ensino para além de projetos nas áreas 

da saúde e do ambiente. Neste âmbito, a promoção da participação dos alunos num conjunto mais 

variado de projetos possibilitará alargar horizontes, aumentar as expetativas face à escola e motivar 

para as aprendizagens. 

O estímulo às aprendizagens com base em metodologias ativas merece destaque e tem sido relevante 

para a promoção do desenvolvimento global das crianças, na educação pré-escolar. É de salientar o 

trabalho alicerçado na descoberta e na resolução de problemas, que proporciona experiências de 

aprendizagem indutoras da autonomia e da criatividade. A oferta complementar do 1.º ciclo, atividades 

ambientais e experimentais, em articulação com uma docente da área das ciências, revela o empenho na 

promoção do ensino experimental que, no entanto, carece de generalização, designadamente no 2.º ciclo. 

O recurso a outras metodologias de ensino ativas, em que os alunos assumam maior protagonismo na 

construção do conhecimento constitui também uma área a merecer atenção, com vista à melhoria das 

aprendizagens e dos resultados.  

A dimensão artística é valorizada, designadamente através das atividades do grupo do Cante Alentejano 

e do Clube D´artes, enquanto estratégia de enriquecimento cultural e de aproximação ao meio. 

A biblioteca constitui um recurso no apoio ao ensino e na dinamização de projetos em articulação com as 

diferentes disciplinas, potenciando as aprendizagens e o trabalho autónomo. São de relevar as 

iniciativas no âmbito da leitura e da escrita, dirigidas a toda a comunidade escolar. As tecnologias de 

informação e comunicação, nomeadamente os quadros interativos e os computadores, poderão, no 

entanto, ser mais potenciadas no processo de ensino e de aprendizagem.  

O acompanhamento do trabalho dos docentes é realizado pelos coordenadores de departamento 

curricular através da verificação do cumprimento dos programas e da análise dos resultados dos alunos. 

Contudo, considerando a mobilidade que caracteriza o corpo docente, a elaboração de um referencial de 

boas práticas, na linha de uma das ações de melhoria preconizadas, poderá conferir um fio condutor à 

ação educativa, orientar os novos docentes e incrementar a interação entre ciclos. Do mesmo modo, a 

supervisão da prática letiva em sala de aula é uma área a investir, perspetivando-a como um processo 
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estruturado que contribua para o desenvolvimento profissional dos docentes, o conhecimento de boas 

práticas e a redefinição conjunta de estratégias educativas. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

O estabelecimento de referenciais comuns relativamente aos modos e critérios de avaliação das 

aprendizagens, explícitos no projeto curricular do Agrupamento, constitui uma boa prática, norteando a 

ação dos docentes no que diz respeito à utilização de instrumentos e tarefas diversificados e à 

valorização das diferentes modalidades da avaliação o que, de facto, se verifica.  

O estímulo à autoavaliação por parte das crianças e dos alunos é uma prática comum desde a educação 

pré-escolar, concorrendo para que detenham um papel ativo na regulação das suas aprendizagens. Por 

outro lado, aos pais e encarregados de educação é transmitida informação relevante sobre as 

aprendizagens dos seus educandos. A atenção dedicada a esta área está patente no planeamento de 

ações de melhoria que pretendem fomentar um maior envolvimento daqueles nos processos avaliativos. 

Neste âmbito estão previstas a disponibilização de matrizes para os testes e a intensificação da 

realização de tarefas que envolvam as famílias nas aprendizagens.  

A dimensão formativa da avaliação é também valorizada, ainda que não de uma forma generalizada e 

consolidada. Quanto aos resultados da avaliação diagnóstica, embora revelem impacto no reajuste das 

planificações, poderão ser potenciados numa perspetiva da sequencialidade das aprendizagens e do 

conhecimento das práticas levadas a cabo em cada nível de educação e de ensino.  

Uma vez que só existe uma turma nos restantes anos de escolaridade, a utilização de matrizes e testes 

iguais apenas ocorre no 4.º ano. Assume-se, pois, como um desafio a participação mais ativa dos 

departamentos curriculares na aferição das práticas avaliativas, através da promoção da correção 

partilhada de testes, da criação de momentos específicos de análise crítica das respetivas matrizes e 

enunciados ou de outros procedimentos que apoiem os docentes no processo avaliativo, garantam a 

validade e fiabilidade dos instrumentos de avaliação e contribuam para melhorar o sucesso escolar.  

A monitorização do desenvolvimento do currículo é realizada nos departamentos curriculares e em sede 

de conselho de turma, tendo em consideração o cumprimento das planificações, no que respeita à 

lecionação dos conteúdos programáticos. A eficácia das medidas adotadas nos planos de grupo/turma é 

avaliada com regularidade, sendo evidenciada também, naqueles documentos, a reformulação das 

estratégias.  

A generalização da monitorização e a reflexão acerca da eficácia global das medidas de promoção do 

sucesso escolar (sala de estudo, apoios educativos, tutorias, entre outras) representam uma área a 

privilegiar, de modo a encontrar soluções mais inovadoras, mais adequadas ao perfil dos alunos e que 

possibilitem a rentabilização dos recursos disponíveis.  

O abandono escolar não tem expressão no Agrupamento, para o que concorrem o bom acompanhamento 

das crianças e alunos por parte de todos os profissionais e a atenção dos docentes titulares/diretores de 

turma.  

Em síntese, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto aquém dos valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações 

de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas, o que justifica 

a atribuição da classificação de SUFICIENTE no domínio Prestação do Serviço Educativo.  
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3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

O diretor e a sua equipa protagonizam uma liderança reconhecida pela comunidade educativa, assente 

na proximidade, no acolhimento e no diálogo, o que é de relevar face às especificidades do contexto. As 

lideranças intermédias são incentivadas a atuar no âmbito das suas competências, consubstanciando 

uma gestão partilhada de responsabilidades. No entanto, o reforço da sua ação na orientação educativa 

e nos processos de desenvolvimento pedagógico dos docentes que lideram constitui uma área a merecer 

atenção. 

O conselho geral tem evidenciado uma ação pró-ativa sustentada numa atitude reflexiva, crítica e de 

transparência que se tem assumido como orientadora do seu trabalho e do Agrupamento. A 

determinação, implementação e acompanhamento do modelo de autoavaliação conduziram ao 

estabelecimento de linhas estratégicas que deram origem à definição da missão e da visão, de uma 

forma participada, e constituem os pilares do atual projeto educativo. 

Deste modo foi estabelecido um fio condutor que confere unidade aos documentos estruturantes e 

permitiu prever formas de monitorização, pelo que os pontos fracos (“a frágil articulação entre o 

diagnóstico do Agrupamento, os objetivos do Projeto Educativo e entre estes e o Plano Anual de 

Atividades” e “a ausência de metas e de indicadores de medida, para monitorização dos objetivos 

estipulados no Projeto Educativo, incluindo o da melhoria dos resultados escolares”) apontados na 

anterior avaliação externa estão superados. Porém, a ação do Agrupamento parece não espelhar, ainda, 

a coerência evidenciada nos documentos, o que pode indiciar alguma fragilidade na sua apropriação. 

O desenvolvimento de projetos e o estabelecimento de protocolos concorrem para a melhoria da 

prestação do serviço educativo, como é o caso do Parque Natureza de Noudar e a recente candidatura a 

uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian. Assumem-se como um desafio o estabelecimento de 

outras parcerias e a candidatura a projetos que possibilitem a captação de recursos, o enriquecimento 

das situações de aprendizagem e o alargamento de horizontes, numa atitude mais pró-ativa e de 

abertura a soluções inovadoras com impacto positivo na formação das crianças e dos alunos. 

É de destacar o empenho de todos e o bom ambiente relacional conseguido, bem como o incentivo à 

participação dos pais e encarregados de educação, cuja associação constitui um importante recurso para 

o desenvolvimento de atividades mobilizadoras da comunidade educativa e impulsionadoras da ação do 

Agrupamento, por exemplo, ao nível da biblioteca escolar. 

 

GESTÃO  

Os horários dos alunos revelam equidade e o predomínio das atividades letivas no período da manhã 

facilita a gestão dos tempos de estudo e a participação em atividades de enriquecimento do currículo. 

Todavia, o facto de o horário das mesmas ser coincidente com o dos apoios educativos inviabiliza, 

nalguns casos, a sua frequência. A opção de situar os alunos do 4.º ano numa sala próxima das turmas 

dos 2.º e 3.º ciclos constitui uma estratégia facilitadora da aproximação entre todos e da transição ao 2.º 

ciclo.  

Os critérios de distribuição do serviço docente, expressos no projeto educativo, dão relevância às funções 

de coordenação das estruturas educativas e à continuidade pedagógica e das direções de turma. A sua 

aplicação é, no entanto, limitada pelo número reduzido de docentes do quadro, a que acrescem os 

problemas de recrutamento face ao escasso número de horas a concurso e à localização geográfica 

periférica do Agrupamento. Estes aspetos condicionam ainda a rotatividade de funções, o que tem 
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resultado nalguma invariabilidade dos procedimentos e na dificuldade de aplicação de estratégias 

inovadoras. 

Por outro lado, a inexistência de uma avaliação regular da eficácia das tarefas atribuídas leva a algum 

desaproveitamento dos recursos disponíveis, como ocorre com os tempos da componente não letiva dos 

professores afetos à sala de estudo, cuja frequência é muito reduzida, por parte dos alunos.  

A gestão do pessoal não docente, pelo contrário, é facilitada pela sua estabilidade e rentabiliza as 

respetivas aptidões pessoais e profissionais, o que contribui para a prestação de um serviço adequado. A 

disponibilização de diversos trabalhadores por parte da Câmara Municipal de Barrancos concorre para 

um acompanhamento muito próximo das crianças e dos alunos e, consequentemente, para a valorização 

da dimensão educativa das tarefas desempenhadas pelos assistentes operacionais.  

O desenvolvimento profissional é um campo a merecer investimento. Apesar do levantamento das 

necessidades de formação, apenas têm sido disponibilizadas ações dirigidas aos assistentes técnicos, no 

âmbito dos programas informáticos implementados. À exceção da formação concretizada informalmente 

no domínio da autoavaliação, não têm existido iniciativas internas, o que se afigura como uma potencial 

mais-valia, por exemplo, ao nível da educação especial, ou com recurso ao psicólogo. A criação de tempos 

comuns nos horários dos docentes para promover a partilha de práticas científico-pedagógicas 

relevantes (por exemplo as que resultam da análise de estudos e teses científicas prevista numa das 

ações do plano de melhoria) é um aspeto a ponderar, como forma de contribuir para o enriquecimento 

profissional e de aperfeiçoar as práticas docentes. 

Relativamente aos recursos físicos e materiais, os espaços apresentam-se cuidados e facilitadores de um 

bom ambiente educativo, ainda que os alunos refiram a falta de aquecimento nas salas de aula. Quanto 

aos recursos financeiros, na realização da despesa, têm sido seguidos critérios pedagógicos visando 

prioritariamente a concretização de atividades com os alunos.  

A constatação da necessidade de aperfeiçoamento da comunicação, em sede de autoavaliação, levou à 

eleição desta área como um dos eixos estratégicos de melhoria e à consequente definição de ações que 

visam facilitar e melhorar a informação, tanto a nível interno como externo. Não obstante a 

implementação recente das ações de melhoria, a criação de um plano de comunicação demonstra a 

relevância concedida a esta matéria. 

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

Desde a anterior avaliação externa, o Agrupamento manteve uma equipa de autoavaliação que definiu 

planos de melhoria, integrando as fragilidades então identificadas, para além de outras resultantes do 

diagnóstico organizacional. Este trabalho permitiu levar a cabo algumas medidas centradas na 

promoção do sucesso escolar (tutorias, coadjuvação em algumas disciplinas, maior ligação entre a 

educação pré-escolar e o 1.º ciclo), na articulação entre os documentos estruturantes e na eficácia da 

comunicação interna.  

As dificuldades sentidas pela equipa, sobretudo ao nível da monitorização e da avaliação das ações, 

conduziram à necessidade de promover o aperfeiçoamento do projeto de autoavaliação que registou um 

progresso acentuado com a implementação de um modelo adaptado da metodologia Common Assessment 

Framework (CAF).   

É de destacar o envolvimento e a participação da comunidade educativa neste processo. Além de a 

equipa do Observatório integrar representantes de docentes, de não docentes e dos pais e encarregados 

de educação, a comunidade foi ouvida na fase de diagnóstico, o qual assentou na aplicação de 

questionários cuja construção resultou também da sua auscultação inicial, através de entrevistas.  
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A identificação dos pontos fortes e das áreas de melhoria, resultante daquele diagnóstico, levou à criação 

de um documento de planeamento estratégico no qual se fundamentam o atual projeto educativo e o 

plano de melhoria, divulgados à comunidade. Este último constitui um documento consistente, claro, 

bem organizado, e estrategicamente articulado com o projeto educativo, ao qual corresponde 

temporalmente.   

As ações de melhoria tiveram origem, em grande parte, nas propostas dos departamentos curriculares 

que deram prioridade a medidas que já estavam implementadas mas que era necessário reforçar, 

monitorizar e avaliar de forma mais rigorosa. Este aspeto é positivo, ainda que se coloque como desafio 

uma maior focalização em ações que tenham um impacto mais direto no progresso das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos. 

Dinamizado inicialmente pelo conselho geral e sustentado por um elemento da associação de pais e 

encarregados de educação que o idealizou e que deu formação à equipa, todo o processo de 

implementação do modelo permitiu a capacitação dos membros que integram o Observatório, para além 

da produção de ferramentas de recolha de informação e de instrumentos que facilitam a monitorização e 

avaliação das ações de melhoria e a sustentação do próprio processo.  

Embora não existam ainda resultados da monitorização e dos impactos das ações entretanto iniciadas, o 

trabalho desenvolvido revela um grande investimento num processo de autoavaliação, efetivamente 

exequível e ajustado ao Agrupamento que, integrando os contributos da presente avaliação, 

representará um elemento fulcral para o aperfeiçoamento da prestação do serviço educativo, a melhoria 

do sucesso dos alunos e a sustentabilidade do progresso. 

Em conclusão, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto aquém dos valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações 

de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas. Tais 

fundamentos justificam a atribuição da classificação de SUFICIENTE no domínio Liderança e 

Gestão. 

  

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 O ambiente de tranquilidade, tolerância e respeito favoráveis ao desenvolvimento do processo 

de ensino e de aprendizagem; 

 O trabalho desenvolvido na educação pré-escolar, assente na descoberta e na resolução de 

problemas, que proporciona experiências de aprendizagem estimulantes e relevantes para o 

desenvolvimento das crianças; 

 A ação pró-ativa do conselho geral sustentada por uma atitude reflexiva, crítica e de 

transparência que se tem assumido como orientadora do seu trabalho e do Agrupamento;  

 A consistência do projeto de autoavaliação, a exequibilidade do plano de melhoria e a sua 

articulação estratégica com o projeto educativo, concorrendo para a sustentabilidade do 

progresso.  
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A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus 

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 A identificação dos fatores do sucesso e do insucesso inerentes ao processo de ensino com vista à 

implementação de ações mais eficazes na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos 

alunos; 

 A promoção intencional e estratégica da gestão vertical e horizontal do currículo, perspetivada 

ao nível do planeamento, da realização e da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem; 

 A consolidação e a generalização da adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de 

aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento de estratégias de promoção do sucesso escolar 

mais inovadoras e ajustadas às respetivas características;  

 A elaboração de um referencial de boas práticas educativas e a supervisão da atividade letiva 

em sala de aula como estratégia formativa de reflexão partilhada sobre as mesmas e de 

promoção da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos; 

 A aferição das práticas avaliativas e o desenvolvimento de ações que garantam a validade e a 

fiabilidade dos instrumentos de avaliação e contribuam para melhorar o sucesso escolar; 

 O reforço da ação das lideranças intermédias na orientação educativa e nos processos de 

desenvolvimento pedagógico dos docentes que lideram com vista à melhoria da prestação do 

serviço educativo. 

 

 

29-06-2015 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Florbela Valente, Isabel Barata e Isabel Fialho 

 

Concordo. À consideração do Senhor 

Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, para homologação. 

O Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

 

 

 

 

 

 

Homologo. 

O Secretário de Estado do Ensino e da  

Administração Escolar 
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