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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2015-2016 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASQUILHOS – BARREIRO 

RESPOSTA AO CONTRADITÓRIO 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO 

A equipa de avaliação externa apreciou o contraditório apresentado pelo Agrupamento de Escolas de 

Casquilhos - Barreiro, que mereceu a sua melhor atenção.  

Da sua análise resultam as apreciações que a equipa passa a expor:   

1 - O documento apresentado, de uma forma geral, não põe em causa o rigor das evidências indicadas 

ao longo do projeto de relatório de avaliação externa, mas a sua valoração aquando da atribuição das 

classificações nos domínios Resultados, Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão. Todavia, a 

equipa reitera que os juízos avaliativos que sustentam os descritores da escala de avaliação, prevista 

para a avaliação externa das escolas, mostram congruência com as classificações atribuídas nos 

domínios referidos.  

 2 - As considerações apresentadas no contraditório defendem a atribuição da classificação de Bom nos 

domínios referidos. Importa esclarecer que, nesse caso, e segundo a escala de avaliação, o Agrupamento 

teria de evidenciar que a sua ação produziu um impacto em linha com os valores esperados na melhoria 

das aprendizagens dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares e apresentar uma 

maioria de pontos fortes nos campos em análise dos referidos domínios, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. Contudo, tal não é a situação verificada. Assim, não se poderá considerar que a 

ação do Agrupamento tenha produzido um impacto em linha com os valores esperados que justifiquem 

os itens classificativos pretendidos nestes domínios. 

3 - O contraditório apresenta considerações e destaca algumas asserções retiradas do projeto de 

relatório de avaliação externa que, no entendimento do Agrupamento, enquanto pontos fortes, 

sustentariam a atribuição da classificação de Bom nos domínios Resultados, Prestação do Serviço 

Educativo e Liderança e Gestão.  

Vejamos: 

3.1 - É afirmado no contraditório (página1, 2.º parágrafo) o seguinte: 

“Visto este Agrupamento ter sido constituído em 2013, fruto da agregação de duas Unidades Orgânicas 

já existentes, da junção da Escola Secundária de Casquilhos com o Agrupamento Vertical de Escolas da 

Quinta Nova da Telha, não nos parecem claras as referências que ao longo do Projeto de Relatório da 

Avaliação Externa são feitas em relação às avaliações anteriores. Aliás, a partir do momento em que se 

trata de uma nova Unidade, julgamos que comparar esta com as que anteriormente funcionavam de 

forma autónoma, desvirtua esta avaliação.” 

Ora, as referências feitas ao longo do projeto do relatório às anteriores avaliações externas, mais 

concretamente, à superação/não superação dos pontos fracos identificados em cada uma das unidades 

orgânicas que deram origem ao Agrupamento avaliado, evidenciam o patamar inicial e o caminho 

percorrido até ao presente ano letivo. Esclarece-se que este procedimento é aplicado em todos os 

agrupamentos que resultaram de um processo de agregação e que foram avaliados no presente ano 

letivo. Aliás, o relatório final de avaliação interna 2014-2015 do Agrupamento demonstra ter sido 

efetuado um exercício similar de análise e de comparação. Acresce que os pontos fortes e os fracos então 

identificados deveriam ter sido considerados na construção de planos de melhoria e de desenvolvimento 

da nova unidade orgânica, o que não se verificou, até à data da presente avaliação externa.  
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3.2 - Resultados (p. 1, 3.º parágrafo do contraditório) 

No que respeita à defesa da valoração da classificação deste domínio, o contraditório suprimiu asserções 

do projeto de relatório que evidenciam as fragilidades existentes e, nesse sentido altera o sentido global 

da mensagem. As afirmações contidas no projeto de relatório, no campo de análise Resultados 

Académicos, que a seguir se transcrevem, demonstram que “…os resultados se situam, globalmente, 

aquém dos valores esperados e prosseguem, de uma forma geral, o rumo marcado por inflexões…” (p. 3, 

3.º parágrafo):  

“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. (página 3, 1.º parágrafo) 

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.” (página 3, 

2.º parágrafo) 

3.3 - Ainda neste domínio, mas reportando-se ao campo de análise Resultados Académicos, o 

contraditório refere que:  

“Há que frisar que estes dados, bem como os que são apresentados relativos às provas de avaliação 

externa, referem-se a uma época em que este Agrupamento ainda não tinha sido constituído. Como tal, 

compará-los com a realidade atual, não nos parece razoável.” (página 1, 3.º parágrafo) 

Ora, sobre esta matéria, importa esclarecer que, de acordo com a metodologia preconizada, a análise dos 

resultados dos alunos sustentou-se nos valores esperados, calculados pela DGEEC para o biénio de 

2012-2013 e 2013-2014, com base em dados do contexto exportados pelo Agrupamento através da 

plataforma de gestão escolar utilizada para o efeito, sendo este o procedimento aplicado em todos os 

agrupamentos derivados de um processo de agregação, avaliados no presente ano letivo. Ademais é do 

conhecimento do Agrupamento que os resultados académicos contextualizados e analisados respeitantes 

ao ano letivo de 2012-2013, correspondem ao ano em que a agregação ocorreu, a saber, abril de 2013. 

Como tal, o suprarreferido em contraditório não se enquadra na metodologia instituída, pelo que não 

cabe analisar os dados em questão da forma que o Agrupamento considera.  

3.4 - Ainda no domínio Resultados, mas agora referindo-se aos campos de análise Resultados Sociais e 

Reconhecimento da Comunidade, o contraditório não acrescenta outras evidências ao que já é afirmado 

no projeto de relatório, limitando-se a destacar os pontos fortes e omitindo as fragilidades enunciadas. A 

equipa de avaliação externa expressou juízos devidamente ponderados, após o cruzamento de 

informações provenientes das diversas fontes, de acordo com a metodologia preconizada, pelo que as 

considerações feitas não suscitam comentários acrescidos. 

Tendo em conta o atrás referido nos pontos 3.1 a 3.4, reitera-se a atribuição da classificação de 

Suficiente no domínio Resultados dado que, em suma, a ação do Agrupamento tem produzido um 
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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. 

3.5 -  No domínio Prestação do Serviço Educativo, o contraditório refere que a avaliação de Suficiente 

“…não ilustra, em nosso entender, adequadamente o que está contemplado no descritivo. Assim, 

palavras/expressões como incipiente, espaço para aperfeiçoamento, aspeto a incrementar, impõe-se a sua 

melhoria, não estão patentes, ainda não surtiu, pouco generalizadas, apontam para aquilo que referimos 

no início deste documento, isto é, para o facto de se tratar de um Agrupamento recém-criado. Isto aliado 

ao facto do atual Diretor só ter tomado posse no final de maio de 2014, mostra que se está num processo 

de desenvolvimento, que o que este domínio contempla está em fase de aperfeiçoamento, daí 

considerarmos que a avaliação de Bom se adequar mais a tudo o que foi referido, pois nada está 

esquecido, antes em fase de implementação/desenvolvimento.” (página 2, 2.º parágrafo) 

Estas considerações reforçam os juízos produzidos pela equipa de avaliação externa, na medida em que 

apontam a prestação do serviço educativo como um processo em fase de 

implementação/desenvolvimento. Além disso, importa clarificar que, não obstante, o órgão de direção, 

administração e gestão, na figura do diretor, deter um papel central e responsabilidades acrescidas, em 

particular ao nível da visão e do planeamento estratégicos, o que, efetivamente, constitui o objeto em 

avaliação é o Agrupamento, ou seja, o impacto produzido no progresso das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos resultante do trabalho desenvolvido por toda a comunidade educativa. 

Face ao exposto no ponto 3.5, no domínio Prestação do Serviço Educativo, a equipa de avaliação mantém 

a classificação de Suficiente, uma vez que, 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. 

3.6 - No domínio Liderança e Gestão, refere-se no contraditório “… discordamos totalmente com a 

avaliação atribuída. Em nosso entender, esta deve, sem qualquer dúvida, ser ao nível do Bom. Aliás, 

basta atentar no que é dito logo no início do Projeto de Relatório, de que há uma forte prevalência de 

pontos positivos/fortes. É referido, logo no início, que 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 

responsabilidade 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.” (página 2, 3.º parágrafo) 

As citações do projeto de relatório correspondem a ações destacadas, pela positiva, pela equipa de 

avaliação externa. Reconhece-se em sede de contraditório, o realce dado a boas práticas, no projeto de 

relatório produzido. E tal deve ser entendido como um incentivo à sua continuidade e consolidação.  

Mesmo assim, a equipa considera que o contraditório não acrescenta evidências às que se encontram no 

projeto de relatório que sustentem a atribuição de Bom. Aliás, no referido documento, as áreas 

apontadas a merecer, ainda, a atenção dos responsáveis, visando a identificação de oportunidades de 

melhoria para o Agrupamento, não são contraditadas e predominam sobre os aspetos positivos.  

Por conseguinte não se recolheram evidências de que neste domínio, que inclui também o campo de 

análise Autoavaliação e Melhoria, os pontos fortes predominem na totalidade dos campos em análise, 

nem de que existam práticas organizacionais generalizadas e eficazes, conforme fundamentado ao longo 

do projeto de relatório. 

Face ao exposto em 3.6 e embora a equipa de avaliação reconheça o empenho e mobilização dos docentes 

e das lideranças no sentido de promover a melhoria das aprendizagens dos alunos, na verdade: A ação 
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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 do Agrupamento. 

Assim, considera-se manter que os juízos avaliativos efetuados sustentam o descritor da classificação 

atribuída de Suficiente, no domínio Liderança e Gestão.  

Finalmente, a equipa congratula-se com o facto de o Agrupamento enaltecer esta atividade promovida 

pela IGEC e espera que o relatório constitua efetivamente uma oportunidade de reflexão e de debate, 

por parte dos principais intervenientes na ação educativa, e que conduza à elaboração e implementação 

de um plano de melhoria consistente e eficaz. 

.  

CONCLUSÃO  

Face ao exposto anteriormente, a equipa entende não se justificar qualquer alteração aos juízos 

avaliativos que formulou nem, por conseguinte, às classificações atribuídas em cada um dos três 

domínios.    

 

 

 Área Territorial de Inspeção do Sul 

 08-07-2016 

 

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

 

 


