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CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SEC 

Escola Secundária de Casquilhos, Barreiro       • • 

Escola Básica da Quinta Nova da Telha, Alto do Seixalinho, 

Barreiro 
• • • •   

Escola Básica de Palhais, Barreiro • •       

Escola Básica do Barreiro • •       

Escola Básica n.º 9 do Barreiro • •       
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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 

Casquilhos – Barreiro, realizada pela equipa de 

avaliação, na sequência da visita efetuada entre 

11 e 14 de abril de 2016. 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 as restantes escolas que 

o constituem, todas com jardim de infância.  

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 2015-2016 estão disponíveis na página da IGEC. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Casquilhos localiza-se na cidade do Barreiro, em duas das quatro uniões 

de freguesia do concelho: União de Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena e União 

de Freguesias de Coina e Palhais. Derivou da agregação, em abril de 2013, da escola secundária com a 

mesma denominação, atual sede, e do Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha, sujeitos à 

avaliação externa das escolas, no âmbito do primeiro ciclo de avaliação, em fevereiro de 2009 e março de 

2010, respetivamente. É constituído por cinco estabelecimentos educativos, anteriormente identificados, 

e integra duas unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações do espetro 

do autismo, uma na Escola Básica da Quinta Nova da Telha e a outra na Escola Secundária de 

Casquilhos, esta criada no presente ano letivo. 

O Agrupamento é frequentado, em 2015-2016, por 220 crianças na educação pré-escolar (nove grupos), 

492 alunos no 1.º ciclo do ensino básico (22 turmas), 272 no 2.º ciclo (11 turmas), 364 no 3.º (17 turmas) e 

43 em cursos vocacionais de nível básico (duas turmas). Estudam no ensino secundário 370 alunos (15 

turmas) em cursos científico-humanísticos e 66 (quatro turmas) em cursos profissionais, num total de 

1827 crianças e jovens, dos quais 8% são estrangeiros, oriundos maioritariamente de Cabo Verde, 

seguindo-se Guiné-Bissau, Angola e Brasil. Quanto à ação social escolar, 65% não beneficiam de auxílios 

económicos. No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, 57% dos alunos do ensino 

básico e 54% dos do secundário possuem computador com ligação à internet.  

Os dados relativos à formação académica dos pais e das mães demonstram que, em relação aos 

estudantes do ensino básico, 23% têm habilitação superior e 34% possuem o ensino secundário, valores 

que atingem 15% e 28%, respetivamente, no que se refere aos do ensino secundário. Quanto à sua 

ocupação profissional, 22% dos pais e das mães dos alunos do ensino básico e 24% dos do secundário 

exercem atividades de nível superior e intermédio.  

Trabalham no Agrupamento 151 docentes, dos quais 85% pertencem aos quadros e 93% lecionam há 10 

ou mais anos. Os não docentes totalizam 47 trabalhadores, sendo 39 assistentes operacionais, sete 

assistentes técnicos e uma psicóloga. No presente ano letivo conta com mais sete assistentes 

operacionais em contratação a termo certo e dois com contratos emprego-inserção para os serviços 

administrativos. 

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

Ciência relativamente ao ano letivo de 2013-2014, os valores das variáveis de contexto do Agrupamento, 

quando comparados com os das outras escolas públicas, são bastante desfavoráveis, embora não seja dos 

mais desfavorecidos, nomeadamente a idade média dos alunos, a média do número destes por turma no 

4.º ano de escolaridade, a percentagem dos que não beneficiam dos auxílios económicos da ação social 

escolar no 12.º ano e a percentagem de docentes do quadro.  

 

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:  
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3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Tendo em conta os modelos para comparação estatística dos resultados académicos, e considerando o 

ano letivo de 2013-2014, observa-se que, quando comparadas com as dos agrupamentos com valores 

análogos nas variáveis de contexto, as taxas de conclusão nos 4.º e 12.º anos de escolaridade 

apresentam-se acima dos valores esperados, sendo que no 6.º ano se posicionam em linha e no 9.º 

aquém. Analisada a evolução relativamente ao ano letivo de 2012-2013, os dados revelam consistência 

no 4.º ano, mantendo-se acima do expectável, enquanto se denotam oscilações nos restantes, ainda que 

se verifique uma melhoria nos 6.º e 12.º anos e um decréscimo no 9.º ano. 

Nas provas de avaliação externa, os resultados obtidos na disciplina de português ficam acima do valor 

esperado no 12.º ano, em linha no 6.º e aquém no 4.º e no 9.º. Em relação à situação verificada em 2012-

2013, regista-se um progresso acentuado no 12.º ano e a estabilização nos anos terminais de ciclo, ainda 

que no 9.º ano se observe um afastamento, negativo, face ao valor esperado. Na disciplina de 

matemática, em 2013-2014, os desempenhos dos alunos no 12.º ano situam-se em linha com o valor 

esperado e aquém nos restantes anos de escolaridade. Relativamente a 2012-2013 constata-se uma 

melhoria no 12.º ano, em contraste com a tendência de regressão observada nos anos terminais dos três 

ciclos do ensino básico. Na disciplina de história, do 12.º ano, o valor observado, em 2013-2014, 

encontra-se acima do esperado e revela uma melhoria em relação ao ano letivo antecedente. 

Em resultado da análise anteriormente efetuada conclui-se que, na globalidade, os resultados 

alcançados pelo Agrupamento apresentam-se aquém dos valores esperados e prosseguem, de uma forma 

geral, o rumo marcado por inflexões, observado nas unidades orgânicas que o geraram. Mesmo 

considerando que as variáveis do contexto são bastante desfavoráveis revela-se pertinente o 

aprofundamento da análise das causas de insucesso e, em conformidade, a readequação de estratégias 

que conduzam a uma evolução sustentada dos resultados académicos. Aliás, o relatório final de 

avaliação interna 2014-2015 reconhece esta necessidade.  

Na educação pré-escolar, a avaliação diagnóstica é uma prática generalizada que conduz à identificação 

das potencialidades e das necessidades de cada criança. Todavia, a avaliação formativa realizada de 

forma contínua merece um incremento, através da criação e uso de instrumentos que permitam a 

recolha regular e sistemática de informação relativa aos progressos das aprendizagens individuais e 

sustentem melhor a adequação das estratégias e a elaboração dos registos descritivos trimestrais 

destinados aos pais e encarregados de educação.  

Os cursos de educação e formação terminados em 2013-2014 obtiveram taxas de conclusão de 62% e 

45%, enquanto os de 2014-2015, 88% e 31%. Neste último ano, os cursos vocacionais atingiram 43% de 

sucesso. Em relação aos cursos profissionais verificam-se, em 2013-2014, percentagens de conclusão de 

70% e 40% e em 2014-2015, de 53% e 29%. Estes resultados revelam-se, de um modo global, baixos, 

indiciando a necessidade de implementar um trabalho mais concertado e profícuo, neste campo, por 

parte do Agrupamento. 

No que respeita às taxas de abandono escolar, segundo os dados do relatório final de avaliação interna 

2014-2015, releva-se a sua inexistência no 1.º ciclo, no biénio 2013-2014 e 2014-2015. Contudo, neste 

período, no 2.º ciclo, observa-se um aumento de 5% para 8%. Pelo contrário, no 3.º ciclo, nos cursos 

científico-humanísticos e nos profissionais constata-se uma diminuição, respetivamente de 9% para 6%, 

de 8% para 4% e de 9% para 0%. Salvo as exceções apresentadas, os valores persistem relativamente 

altos, mesmo tendo em conta a informação prestada de que existem situações correspondentes a alunos 

estrangeiros que regressaram ao país de origem, sem formalizarem o pedido de transferência.  
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RESULTADOS SOCIAIS 

A disponibilização da área/disciplina de educação para a cidadania, no âmbito da oferta complementar 

ao nível do ensino básico, constitui uma mais-valia no desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais. Mesmo assim, o seu planeamento poderia assumir maior relevância nos planos de turma.  

A participação dos alunos no quotidiano escolar é incentivada, designadamente através dos 

representantes/delegados e subdelegados de turma que estabelecem a ligação com os seus pares e os 

respetivos docentes titulares/diretores de turma. Denota-se, no entanto, que os contextos para o 

exercício daquelas funções poderiam promover uma interação mais profícua nos processos de tomada de 

decisão, inclusivamente, através do seu envolvimento nas dinâmicas dos conselhos de turma. Ainda, a 

realização de assembleias de alunos, que possibilitariam um debate sistemático e abrangente das 

questões do seu interesse, revela-se uma prática pouco usada. Apesar dos progressos registados, o ponto 

fraco detetado numa das anteriores avaliações externas relativo à falta de iniciativas que envolvam os 

discentes no âmbito da cidadania permanece por superar. 

A recém-eleita associação de estudantes revela capacidade interventiva e concebeu um plano de 

atividades que engloba diversificadas áreas, por exemplo, a realização de torneios desportivos, festas 

convívio e solidárias, concursos e exposições, palestras em temas ligados, entre outros, ao voluntariado e 

ao vegetarianismo, produção de um jornal escolar e celebração de protocolos com empresas locais. No 

entanto, estes acontecimentos circunscrevem-se, praticamente, à escola-sede, situação que merece 

alguma atenção.  

A dinamização de atividades nas escolas secundária e da Quinta Nova da Telha dirigidas a crianças e 

alunos, a cargo dos mais velhos, promove a integração escolar e concorre para a assunção de 

responsabilidades. Têm igualmente um impacto positivo na educação e formação integral dos alunos, a 

participação em diversas iniciativas, como no programa Youth Leadership Program, no âmbito do 

Barreiro Toastmasters Club, nos projetos Mentes Empreendedoras, Eco-Escolas, Xadrez e nas diferentes 

modalidades do Desporto Escolar. 

A sensibilização para a solidariedade é incentivada através de campanhas que estimulam a entreajuda 

e o apoio a instituições e famílias carenciadas, salientando-se o concurso É Preciso Ter Lata! e ainda, 

ações de recolha de alimentos, brinquedos e vestuário, para o Instituto dos Ferroviários do Sul e Sueste 

e para o Centro Social e Paroquial de Santo André – Casa dos Rapazes. Destaque, ainda, para o projeto 

de cariz humanitário, criado por quatro alunas do Agrupamento, A Ponte – Centro de Voluntariado do 

Barreiro.  

De uma forma geral, o ambiente educativo é tranquilo. Os alunos conhecem as regras de comportamento 

instituídas e foi criado, na Escola Básica da Quinta Nova da Telha, o Gabinete de Ocupação e 

Orientação Disciplinar, uma estrutura para acompanhamento dos que evidenciam comportamentos 

pouco adequados em contexto escolar. As situações graves de indisciplina e vandalismo, registadas no 

ano letivo de 2014-2015, foram objeto de uma ação concertada para a sua eliminação, nomeadamente 

em colaboração com os pais e encarregados de educação e com instituições e entidades locais (Tribunal 

de Família e Menores – Barreiro, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do Barreiro e da Moita 

e Escola Segura). 

Ainda assim, persistem as ocorrências em que foram aplicadas medidas disciplinares corretivas e 

sancionatórias, pelo que se reconhece a necessidade de continuar a intervenção na vertente preventiva, 

com base em ações articuladas, por exemplo, entre os conselhos de turma, o referido gabinete, a direção 

e as famílias.  

O Agrupamento promove a continuidade do percurso escolar dos seus alunos no que respeita, 

nomeadamente, às unidades de ensino estruturado e às ofertas profissionalizantes, proporcionando, 

através do serviço de psicologia e orientação, apoio nas opções vocacionais, em particular na transição 
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para o ensino secundário e no ingresso no ensino superior. Existe algum conhecimento sobre os 

percursos dos alunos após a saída do Agrupamento, designadamente quanto a prosseguimento de 

estudos e entrada no mercado de trabalho, mas tal não decorre de um levantamento sistemático e que 

integre um objetivo com vista a avaliar, intencionalmente, o impacto do serviço educativo/formativo 

prestado. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

Os dados provenientes da aplicação de questionários, no âmbito da presente avaliação externa, 

assinalam uma grande satisfação dos pais e encarregados de educação com o trabalho realizado nos 

jardins de infância, bem como dos alunos do 1.º ciclo relativamente à ação do professor, à escola e aos 

colegas. Os estudantes dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário relevam ter vários amigos na escola. Entre 

os profissionais, predomina a concordância com a disponibilidade da direção, a abertura da escola ao 

exterior, e o gosto em lá trabalharem. Os menores índices de agrado revelados pelos alunos relacionam-

se com a utilização pouco frequente dos computadores em sala de aula, a qualidade dos almoços servidos 

nos refeitórios e o desconforto das instalações. Estes dois últimos aspetos, também, reúnem 

descontentamento por parte dos trabalhadores. 

A diversidade da oferta educativa, que inclui cursos de educação e formação, vocacionais e profissionais, 

tem implicações positivas na multiplicidade dos projetos de vida dos jovens, no reconhecimento e na 

capacidade de atração do Agrupamento. Neste campo, afigura-se ultrapassado o ponto fraco assinalado 

numa das anteriores avaliações externas. 

Existem formas de valorização de boas práticas de aprendizagem e de comportamentos socialmente 

relevantes, nomeadamente através da atribuição de prémios/diplomas de mérito, em cerimónia 

realizada no Auditório Municipal Augusto Cabrita, onde toda a comunidade é convidada a participar. 

Conflui para o mesmo objetivo a atribuição, por parte do Rotary Club do Barreiro, de um prémio ao 

aluno do 11.º ano de escolaridade com melhores resultados académicos. Igualmente no referido espaço 

público da cidade, no final do ano letivo, são expostas as obras dos alunos na Coletiva de Artes, onde 

permanecem para usufruto da população e ganham visibilidade. É dada, ainda, oportunidade aos 

estudantes da escola-sede de mostrarem as suas produções no espaço escolar Galeria Projeto D´Arte. A 

apresentação de peças de teatro pelo Clube de Expressão Dramática da Escola Básica da Quinta Nova 

da Telha, no Auditório da Biblioteca Municipal, contribui, igualmente, para reconhecimento dos bons 

desempenhos e para a projeção da boa imagem organizacional. 

O trabalho efetuado também ganha visibilidade com ações abertas ao exterior tais como o Dia das Artes, 

a Festa do Chocolate e o Colóquio dos Jovens Filósofos, este último, realizado no Anfiteatro da Escola 

Superior de Tecnologia do Barreiro, bem como através da valorização, por parte das empresas locais e 

regionais, dos desempenhos dos formandos dos cursos vocacionais e profissionais em contexto laboral.  

O contributo para o desenvolvimento da comunidade envolvente é significativo, em particular, pela 

cedência dos espaços exteriores das escolas do 1.º ciclo e do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica 

da Quinta Nova da Telha, assim como de instalações para o funcionamento das aulas da Universidade 

da Terceira Idade do Barreiro. Constitui-se, ainda, como entidade enquadradora de formandos do 

Centro de Emprego e Formação Profissional do Seixal e de integração social de cidadãos, em articulação 

com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Barreiro. 

O Agrupamento estreita, também, a ligação com o meio local através da participação em eventos 

promovidos pela Câmara Municipal do Barreiro, tais como a atividade Mexe-te uma Beca – Escolas em 

Movimento, a Receção da Comunidade Educativa, a Feira Pedagógica e o Dia B, uma ação de 

voluntariado urbano.  

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

fundamentos justificam a atribuição da classificação de SUFICIENTE no domínio Resultados.  

  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Os documentos de planeamento encontram-se correlacionados e em linha com os objetivos definidos no 

projeto educativo. O plano de estudos contempla as matrizes para a educação pré-escolar, para todos os 

ciclos do ensino básico e para o ensino secundário e integra as atividades de enriquecimento curricular. 

Todavia, no seu conjunto, a gestão intencional e estratégica das orientações curriculares/currículo, de 

forma intencional e estratégica, perspetivando a aquisição e a progressão das aprendizagens ao longo 

dos níveis de educação e ensino, permanece, globalmente, incipiente. A propósito, o relatório final de 

avaliação interna 2014-2015 aponta, também, nesse sentido. Por conseguinte, o ponto fraco assinalado, 

nesta matéria, numa das anteriores avaliações externas continua por superar. 

O plano anual de atividades apresenta algumas ações de articulação entre os níveis de educação e 

ensino e de contextualização do currículo relacionadas, sobretudo, com os projetos estruturantes, 

nomeadamente Conhecer a Guerra, Defender a Paz e a Semana da Alimentação, mas, também, com as 

efemérides, as exposições e os concursos. A forma de avaliação de cada uma dessas atividades não é 

explicitada. Apesar disso, recolheram-se evidências de que esse processo é assegurado e são elaborados 

relatórios que determinam o seu impacto. Há, não obstante, neste aspeto, espaço para aperfeiçoamento, 

concretamente, ao nível dos descritores da escala de avaliação utilizada. 

As práticas inerentes aos processos de transição entre a educação pré-escolar e o 1.º ano de escolaridade 

e entre o 4.º e o 5.º ano estão igualmente previstas, através de visitas às escolas que vão frequentar, de 

projetos comuns e de transmissão de informação entre docentes sobre os percursos educativos das 

crianças e dos alunos, o que se revela pertinente para a integração destes no novo ciclo. No que respeita 

às atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo não é, contudo, clara a articulação de conteúdos e 

de estratégias entre os responsáveis que as dinamizam e os professores titulares de turma, o que 

constitui um aspeto a incrementar. 

O trabalho colaborativo, assumindo variável intensidade consoante os departamentos curriculares, 

grupos de recrutamento ou conselhos de ano (no 1.º ciclo), possibilita, nomeadamente, a elaboração de 

planificações, a reflexão sobre as metodologias usadas e a avaliação das aprendizagens. Mesmo assim, 

nestas áreas, impõe-se a sua melhoria, tendo em perspetiva uma articulação vertical e horizontal 

coerente e que promova a aquisição e a progressão das aprendizagens ao longo dos níveis de educação e 

ensino. Nesta matéria, os pontos fracos identificados nas anteriores avaliações externas mantêm-se. 

Aliás, o relatório final de avaliação interna 2014-2015 corrobora este entendimento. 

No que respeita ao planeamento efetuado ao nível dos conselhos de turma são apresentados exemplos de 

desenvolvimento transversal de competências, relacionados com determinados conteúdos ou temas. 

Porém, nos planos de grupo/turma analisados, não estão patentes atividades de cariz interdisciplinar 

que implicam a integração dos saberes das várias áreas/disciplinas, com vista a uma efetiva articulação 

curricular horizontal, à exceção das ligadas ao Programa de Apoio à Promoção da Educação para a 

Saúde. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

A adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem 

passam, por exemplo, por um apoio mais individualizado e pelo trabalho entre pares. Com efeito, ainda 

são pouco generalizadas as práticas de diferenciação pedagógica, em sala de aula, planeadas e 
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intencionais, com recurso à diversificação das estratégias, à aprendizagem cooperativa e às 

metodologias ativas, de modo a reforçar a autonomia e o sucesso de todos, incluindo os que têm 

desempenhos de excelência.  

As respostas dadas às crianças e aos alunos com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente são globalmente adequadas e resultam de uma articulação em proximidade dos docentes de 

educação especial e dos apoios educativos, dos professores titulares/diretores de turma e dos técnicos 

especializados. Com vista a aumentar a eficácia das medidas aplicadas, fomenta-se o envolvimento das 

famílias e dos parceiros da comunidade, nomeadamente a Associação Rumo, a Associação NÓS – 

Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente e a Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Moita e Barreiro. Destaque, ainda, para os clubes Ciência e 

Artes para Todos e Reciclar e Reutilizar é o que está a dar! no trabalho com estes alunos.  

As taxas de sucesso dos programas educativos individuais, no triénio de 2012-2013 a 2014-2015, 

evoluíram positivamente, em que praticamente todos concluíram o seu ciclo de estudos. Todavia, 

persistem algumas situações que se afastam do sucesso pleno, sobretudo no 3.º ciclo, o que evidencia a 

necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre as estratégias implementadas. 

A formação integral dos jovens para os quais foi providenciado um plano individual de transição para a 

vida pós-escolar é um ponto a relevar, tendo sido criadas condições para o seu desenvolvimento 

vocacional e garantida a continuidade do seu percurso formativo. É de realçar, ainda, que as duas 

unidades de ensino estruturado propiciam a inclusão socio escolar, resultante de uma intervenção 

concertada dos diferentes profissionais e da sensibilização da comunidade educativa para esta 

problemática.  

O Agrupamento prima pela variedade e abrangência de atividades que valorizam as potencialidades e 

enriquecem as aprendizagens dos alunos, incentivando à melhoria dos desempenhos. Salientam-se, a 

título ilustrativo, os clubes de Línguas, Oficina de Expressão Dramática, Europeu, os concursos e 

programas nacionais e internacionais (Canguru Matemático, SuperTmatik, Concurso Nacional de 

Leitura, eTwinning, Comenius e Erasmus+) e as exposições das suas obras, como acontece na Galeria de 

Exposições Temporárias, localizada no espaço do bufete da escola secundária. 

Os docentes envolvem, com alguma frequência, as crianças e os alunos em metodologias ativas que 

fomentam a sua participação nos processos educativos. Os trabalhos de grupo e de pesquisa e as 

apresentações orais à turma são algumas das estratégias levadas a cabo. A Horta Pedagógica e os 

eventos Laboratórios Abertos e Feirão das Ciências, entre outros, concorrem para o desenvolvimento do 

gosto pela investigação científica. Porém, a implementação, em ciências, de atividades práticas, 

experimentais, em sala de aula ou no campo, carece de generalização e de sistematização, sobretudo, ao 

nível do ensino básico e da educação pré-escolar. Constata-se a existência de exemplos pontuais de ações 

inovadoras como as que se encontram ligadas ao projeto Laboratórios de Aprendizagem. No entanto, 

persiste a necessidade da sua disseminação de forma a transpor, nesta área, o ponto fraco apontado 

numa das anteriores avaliações externas. 

As atividades letivas incluem ainda o recurso às tecnologias de informação e comunicação, 

designadamente ao quadro interativo, ainda que em algumas situações sirvam apenas para projeção. 

Concretizam-se diversas visitas de estudo que enriquecem as experiências educativas. Muitas delas, 

principalmente no 1.º ciclo, têm lugar na cidade do Barreiro e resultam de um aproveitamento de 

espaços culturais/educativos, como o Parque da Cidade, o Auditório Municipal Augusto Cabrita e o 

Convento da Madre de Deus da Verderena, iniciativas que proporcionam aprendizagens mais 

contextualizadas. 

A dimensão artística é amplamente valorizada como área expressiva no quadro da oferta educativa, 

considerando o trabalho desenvolvido na escola-sede, onde funcionam os cursos científico-humanísticos 

de Artes Visuais e os profissionais de Técnico de Design de Moda e Técnico de Design de Interiores e 
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Exteriores, cujos alunos são responsáveis por diversas manifestações (organização/decoração de dias 

temáticos, exposições e desfiles de moda) no âmbito das artes plásticas. 

As bibliotecas escolares proporcionam contextos de aprendizagem a crianças e alunos, desenvolvendo 

iniciativas promotoras do gosto pela leitura, tais como Encontros com Autores, concurso Literacia 3D e 

Atelier de Ilustração. Porém, pode ser transversalmente estreitada a sua ligação com o currículo 

veiculado pelas diferentes áreas/disciplinas, de modo a reforçar o seu impacto na melhoria dos 

resultados. Além disso, o alargamento do horário de funcionamento aos períodos de almoço afigura-se 

como uma oportunidade a explorar. 

Os docentes fazem o acompanhamento da prática letiva em situações pontuais de trabalho colaborativo, 

nomeadamente nos tempos de coadjuvação. Ainda que se reconheça predisposição para a mudança, 

evidenciada nas entrevistas, não estão, instituídos procedimentos de supervisão que passem pela 

observação da prática letiva, como forma de promover o desenvolvimento profissional, fundado na 

partilha de experiências e na reflexão sobre a adequação e a eficácia das metodologias, a fim de 

melhorar a prestação do serviço educativo.  

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Os critérios gerais de avaliação estão consignados num documento autónomo que constitui um 

referencial para o trabalho docente. As modalidades de avaliação estão contempladas mas a sua inter-

relação, como processo articulado e regulador do ensino e da aprendizagem, não tem expressão, o mesmo 

se verificando, de uma forma geral, nos critérios específicos das várias áreas/disciplinas.  

A regulação das aprendizagens dos alunos ocorre nas atividades de auto e de heteroavaliação, todavia 

as práticas de avaliação formativa carecem de maior intencionalidade e de uma frequência mais 

sistemática, com vista ao progresso sustentado dos resultados académicos. 

A validade e a fiabilidade da avaliação têm sido consideradas, sendo produzidas, de modo colaborativo, 

matrizes de objetivos, de conteúdos, de tipologia de itens, de ponderações e de critérios de classificação, 

bem como testes sumativos comuns em algumas áreas e disciplinas. Não obstante, estes procedimentos, 

e a correção partilhada dos instrumentos de avaliação aplicados aos alunos, carecem de generalização e 

consistência, com vista a uma efetiva aferição do processo avaliativo. 

Os resultados são monitorizados, no final de cada período e ano letivo, em todos os níveis e ciclos, sendo 

alvo de análise nos órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica. Tendo por 

base esse trabalho, têm sido implementadas medidas de promoção do sucesso escolar, nomeadamente a 

sala de estudo, a preparação para exames e os apoios educativos. No corrente ano letivo, para além 

daquelas medidas, implementou-se a coadjuvação, nas disciplinas de português língua não materna, 

matemática do 9.º ano e físico-química A e aulas suplementares em matemática A e geometria 

descritiva A. Contudo, este conjunto de ações ainda não surtiu o impacto desejado. 

No que respeita aos planos de acompanhamento pedagógico implementados, os dados estatísticos 

disponibilizados para o biénio 2013-2014 e 2014-2015 evidenciam taxas de sucesso crescentes, ao longo 

daquele período, o que denota um incremento da eficácia das estratégias utilizadas. Mesmo assim, 

subsiste uma margem para progresso dado que no 2.º e no 3.º ciclo as percentagens atingem, naquele 

último ano, respetivamente 64% e 59%. Situação semelhante ocorre em relação às tutorias que, em 

particular, no 2.º ciclo alcançam 68% de êxito. No que concerne à sala de estudo, o respetivo relatório 

interno destaca o número baixo de alunos apoiados e a dificuldade em conciliar os seus horários com os 

dos professores. Embora se verifiquem melhorias, o ponto fraco assinalado numa das anteriores 

avaliações externas, em relação ao efeito das medidas aplicadas, não se encontra superado. 

No âmbito do combate ao abandono escolar constata-se que há uma ação concertada entre os diretores 

de turma, os professores tutores, os pais e encarregados de educação, os serviços de psicologia e 
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orientação, a Associação Empresários para a Inclusão Social e várias instituições como as comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens do Barreiro e da Moita. A oferta educativa diversificada concorre para o 

mesmo objetivo, não tendo, mesmo assim, atingido o efeito pretendido, de modo a transpor o ponto fraco 

identificado numa das últimas avaliações externas. A transferência do predomínio das medidas de 

compensação para as de prevenção afigura-se uma área a incrementar, em ordem à minimização 

daquela problemática. 

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.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

A visão e a estratégia para o desenvolvimento do Agrupamento, que pretende assegurar um serviço 

educativo de qualidade e assumir-se inclusivo, democrático e participativo, estão patentes no projeto 

educativo. Não obstante, as metas e os indicadores apresentados carecem de clarificação e de 

aperfeiçoamento, em ordem a uma avaliação mais rigorosa da consecução dos objetivos definidos. Nesta 

questão, o ponto fraco indicado numa das anteriores avaliações externas não foi ultrapassado. O mesmo 

não se verifica em relação à elaboração daquele documento que implicou um trabalho de diagnóstico e 

de participação ativa de todos os membros da comunidade, tendo sido, por conseguinte, superado o 

ponto fraco, apontado nesta matéria. 

O diretor criou uma equipa bastante coesa e exerce uma orientação assertiva baseada em princípios de 

proximidade, de abertura e de diálogo. Estes atributos aliados às capacidades de gestão de conflitos, de 

delegação de competências e de partilha de responsabilidades têm sido geradores de um ambiente de 

forte mobilização dos diferentes elementos da comunidade, em prole da edificação de uma nova 

identidade e imagem organizacionais, na sequência da agregação recente. O conselho geral tem dado o 

seu contributo para o estabelecimento do sentido de pertença e de unidade do Agrupamento. 

A valorização e a corresponsabilização das lideranças intermédias ocorrem de forma positiva. O repto 

que se lhes coloca prende-se com a capacidade de intervenção e de motivação para a construção de 

processos e de estratégias alternativos e inovadores que produzam um impacto efetivo na melhoria dos 

resultados académicos e concorram para transpor o ponto fraco detetado, no âmbito da coordenação, 

numa das anteriores avaliações externas. 

A maior envolvência das famílias encontra-se consignada nos documentos estruturantes, sendo 

promovidas várias ações através do projeto ligado à EPIS – Associação Empresários pela Inclusão 

Social, dos serviços de psicologia e orientação, das bibliotecas escolares, das associações de pais e 

encarregados de educação, bem como de iniciativas marcantes como as receções de abertura do ano 

letivo e as comemorações dos dias da Família e dos Afetos. 

As reuniões e os contactos sistemáticos, por parte dos docentes titulares/diretores de turma e de curso, 

constituem outra estratégia. No entanto, nesta situação, verifica-se, em 2014-2015, que a presença dos 

pais diminui ao longo do percurso escolar, atingindo 82% na educação pré-escolar e 83% no 1.º ciclo 

enquanto, nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário é de, respetivamente, 69%, 58% e 39%. Existe uma 

estratégia global que aposta no incremento da participação dos pais e encarregados de educação, 

contudo, esta não surtiu, ainda, um efeito significativo nos progressos das aprendizagens dos alunos, 

pelo que o ponto fraco identificado numa das anteriores avaliações externas não está ultrapassado. Na 

mesma linha, o relatório final de avaliação interna 2014-2015 corrobora este parecer. 
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De destacar o trabalho do Agrupamento na consolidação de uma rede de parcerias e no estabelecimento 

de protocolos envolvendo a comunidade educativa, com resultados consideráveis na melhoria da 

qualidade do serviço educativo prestado. A título exemplificativo, referem-se a Universidade Nova de 

Lisboa, a Faculdade de Belas Artes, a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, o Centro de Saúde do 

Barreiro, os Bombeiros Voluntários do Barreiro e o tecido empresarial local e regional. Distingue-se, em 

particular, a colaboração eficaz com as associações de pais e encarregados de educação na oferta de 

atividades de animação e apoio à família, na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, e ainda neste, na gestão 

das de enriquecimento curricular, além do contributo na aquisição de equipamentos e conservação dos 

espaços escolares. 

 

GESTÃO  

A distribuição do serviço docente tem por base as orientações e os critérios definidos, prevalecendo os de 

natureza pedagógica, como o da continuidade das equipas e do cargo de diretor de turma e de curso, ao 

longo do ciclo de estudos. A constituição de turmas tem em conta os princípios da equidade, da 

heterogeneidade e do equilíbrio de género.  

A gestão dos trabalhadores não docentes é efetuada pela direção em estreita colaboração com as 

coordenadoras, tendo em conta as suas competências, formação, bem-estar e as necessidades do serviço, 

o que implica alguma rotatividade no exercício de funções, assim como a circulação pelos diferentes 

estabelecimentos de educação e ensino, quando as situações o exigem. Nos serviços administrativos, a 

disponibilidade dos diferentes elementos tem sido importante para responder à escassez de recursos 

humanos e são congregados esforços para dar resposta às solicitações, nomeadamente nos períodos de 

maior afluência. 

A formação é valorizada enquanto estratégia de capacitação e de desenvolvimento profissional, tendo 

sido concebido e aprovado um plano plurianual 2015-2016 e 2016-2017, com base na aplicação de 

questionários para levantamento das necessidades dos trabalhadores, e nas estratégias do projeto 

educativo. No referido plano constam ações de longa e de curta duração, cursos e oficinas, em áreas 

diversificadas, desde as didáticas específicas, supervisão pedagógica, primeiros socorros e utilização de 

programas informáticos. Recorre-se, entre outros, ao Centro de Formação de Escolas dos Concelhos do 

Barreiro e Moita para a implementação do plano, e são dinamizadas iniciativas internas, com recurso a 

técnicos especializados e a docentes, em temáticas relacionadas com a sua formação académica e 

experiência própria. 

No triénio de 2012-2013 a 2014-2015, os docentes, ainda que em número restrito, atualizaram as suas 

competências, sobretudo, em temas ligados à saúde e às tecnologias de informação e comunicação. No 

que respeita ao pessoal não docente, a formação circunscreveu-se, quase exclusivamente, aos assistentes 

técnicos, em particular, sobre as competências de utilização de programas informáticos de contabilidade. 

Nos serviços administrativos tem sido desenvolvida alguma formação interpares, em especial junto dos 

elementos com contrato emprego-inserção, com o objetivo da sua plena integração. As associações de 

pais têm dinamizado várias ações, tais como Consciencialização do Autismo e Prevenção em Caso de 

Sismo, as quais têm tido adesão por parte dos encarregados de educação. 

Os circuitos de comunicação instituídos permitem, no geral, uma circulação eficaz da informação na 

comunidade educativa. São utilizados vários meios, interna e externamente, tais como o correio 

eletrónico institucional e a página do Agrupamento na internet, que divulga atividades e assuntos 

relevantes sobre a ação escolar. As redes sociais assumem um papel proeminente na comunicação entre 

grupos, como as turmas e as associações de pais e encarregados de educação e de estudantes. Acresce, 

ainda, que as potencialidades da plataforma associada ao uso dos cartões eletrónicos constituem uma 

mais-valia apreciada, sobretudo, pelas famílias. 
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A gestão adequada dos espaços e dos equipamentos tem possibilitado o alargamento da oferta do 

número de salas na educação pré-escolar, de unidades de ensino estruturado, bem como a minimização 

dos constrangimentos causados na prática da educação física e do Desporto Escolar decorrentes da 

inexistência de um pavilhão gimnodesportivo na escola-sede. 

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

Uma das anteriores avaliações externas indicava debilidades nas práticas autorregulativas mas os 

procedimentos, de um modo geral, mantiveram-se até ao início da agregação. Após este período, o 

diretor, no sentido de reorientar o processo de autoavaliação, nomeou uma equipa de docentes dos vários 

níveis e ciclos de ensino que, na sua tarefa recorreu, nomeadamente, a dados estatísticos de resultados 

escolares, a relatórios das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e de execução 

das atividades e a inquéritos de satisfação aplicados a alunos e a pais e encarregados de educação. 

O trabalho efetuado deu origem ao relatório final de avaliação interna 2014-2015 e centrou-se na 

análise evolutiva dos resultados académicos e sociais, designadamente, o abandono escolar, a avaliação 

interna e externa e a indisciplina, tendo como referência as metas identificadas no projeto educativo, e 

focou, ainda, os efeitos das medidas de promoção do sucesso implementadas. Foram identificados os 

pontos fortes e os fracos, as oportunidades e os constrangimentos, tendo sido, igualmente, considerado o 

exposto nas anteriores avaliações externas. 

A ação teve algum reflexo na tomada de decisões, especialmente, na forma de análise comparativa dos 

resultados escolares, na aposta em estratégias que envolvem a coadjuvação e no alargamento da 

realização dos questionários aos trabalhadores. Não obstante terem sido empreendidos avanços 

positivos, os procedimentos encontram-se, ainda, numa fase inicial. Com efeito, as áreas pedagógica, em 

particular nos pontos que se prendem com a prestação do serviço educativo, a relacional e a de gestão e 

administração, consignadas nos eixos de intervenção do projeto educativo, não foram alvo de uma 

apreciação mais incisiva. Importa, igualmente, definir com clareza, as metas, os indicadores e 

diversificar os instrumentos de recolha de dados, por forma a garantir a triangulação da informação e 

alcançar a viabilidade e fiabilidade dos processos autoavaliativos. 

A elaboração de planos de melhoria que envolvam mecanismos estruturados e sistemáticos de 

monitorização dos processos, especialmente ao nível do planeamento, da articulação, das práticas 

pedagógicas e da aferição da avaliação das aprendizagens, constitui um campo a congregar esforços, a 

fim de alcançar o progresso consolidado dos desempenhos dos alunos.  

O comprometimento com a regulação da própria autoavaliação afigura-se um requisito fundamental 

para conhecer com mais precisão o rumo a seguir e o que melhor se adequa a um desenvolvimento 

organizacional sustentado. O ponto fraco identificado, nesta matéria, numa das anteriores avaliações 

externas, permanece por superar. 

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 Liderança e Gestão. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 Diversificação da oferta educativa, ajustada às necessidades dos alunos, das famílias e do meio, 

sobretudo ao nível das unidades de ensino estruturado, dos cursos de educação e formação, 

vocacionais e profissionais; 
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 Contributo forte para o desenvolvimento local através da organização e da participação ativa 

em iniciativas que mobilizam a comunidade, da cedência de espaços para a realização de 

atividades de diversas instituições e da reinserção social de cidadãos; 

 Implementação de projetos e de clubes que integram componentes culturais, artísticas, 

científicas e desportivas, o que concorre para o enriquecimento do currículo e para a formação 

integral das crianças e dos alunos;  

 Exercício por parte do diretor de uma liderança assertiva que tem sido impulsionadora de um 

ambiente de forte mobilização dos diferentes elementos da comunidade, em prole da edificação 

de uma nova identidade e imagem organizacionais; 

 Consolidação de uma rede de parcerias envolvendo a comunidade educativa, com resultados 

significativos na qualidade do serviço educativo prestado. 

 

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

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 Aprofundamento da análise das causas de insucesso escolar e readequação das estratégias 

delineadas por forma a alcançar progressos sustentados nos desempenhos académicos; 

 Reforço da participação dos alunos nas dinâmicas organizacionais, em prole do exercício de uma 

cidadania mais interventiva; 

 Perspetivação coerente das ações de articulação curricular, vertical e horizontal, que promova a 

aquisição e a progressão das aprendizagens, ao longo dos níveis de educação e ensino; 

 Generalização e sistematização das metodologias de diferenciação pedagógica e das atividades 

práticas, laboratoriais e experimentais na área das ciências, em contexto de sala de aula ou de 

campo; 

 Implementação da supervisão da prática letiva com o objetivo de promover o desenvolvimento 

profissional, fundado na partilha e na reflexão didáticas;  

 Intervenção mais efetiva das lideranças intermédias, no âmbito da motivação para a construção 

de processos e de estratégias alternativos e inovadores que produzam um impacto efetivo na 

evolução dos resultados académicos; 

 Consolidação do processo de autoavaliação, criando planos de melhoria que conduzam à 

sustentabilidade do progresso do Agrupamento. 

08-07-2016 

A Equipa de Avaliação Externa: Helena Afonso, João Leal e Silvina Pimentel 

 

 
Concordo.  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da 
Educação e Ciência, para homologação. 

A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área 
Territorial de Inspeção do Sul  

Filomena Nunes Aldeias 

2016-08-04 

 

 

 

 

 

Homologo. 

O Inspetor-Geral da Educação e Ciência 
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