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 I – INTRODUÇÃO  
 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de avalia-
ção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário, definindo orientações gerais para a auto-
avaliação e para a avaliação externa. 

Após a realização de uma fase-piloto, da responsabilidade de um 
Grupo de Trabalho (Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio), 
a Senhora Ministra da Educação incumbiu a Inspecção-Geral da Edu-
cação (IGE) de acolher e dar continuidade ao programa nacional de 
avaliação externa das escolas. Neste sentido, apoiando-se no modelo 
construído e na experiência adquirida durante a fase-piloto, a IGE está 
a desenvolver esta actividade, entretanto consignada como sua com-
petência no Decreto Regulamentar n.º 81-B/2007, de 31 de Julho. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do 
Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna – Lisboa, realizada pela 
equipa de avaliação, na sequência visita efectuada nos dias 29 e 30 
de Abril e 3 de Maio de 2010. 

Os capítulos do relatório – Caracterização do Agrupamento, Conclu-
sões da Avaliação por Domínio, Avaliação por Factor e Considerações 
Finais – decorrem da análise dos documentos fundamentais do Agru-
pamento, da sua apresentação e da realização de entrevistas em 
painel. 

Espera-se que o processo de avaliação externa fomente a auto-
avaliação e resulte numa oportunidade de melhoria para o Agrupa-
mento constituindo este relatório um instrumento de reflexão e de 
debate. De facto, ao identificar pontos fortes e pontos fracos, bem 
como oportunidades e constrangimentos, a avaliação externa oferece 
elementos para a construção ou o aperfeiçoamento de planos de 
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 congratula-se com a atitude de colabo-
ração demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação 
e no decurso da avaliação. 

 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níve is  de c lass i f i cação dos 
c inco domín ios   

MUITO BOM – Predominam os pon-
tos fortes, evidenciando uma regu-
lação sistemática, com base em 
procedimentos explícitos, genera-
lizados e eficazes. Apesar de 
alguns aspectos menos consegui-
dos, a organização mobiliza-se 
para o aperfeiçoa-mento contínuo 
e a sua acção tem proporcionado 
um impacto muito forte na melho-
ria dos resultados dos alunos. 

BOM – A escola revela bastantes 
pontos fortes decorrentes de uma 
acção intencional e frequente, 
com base em procedimentos 
explícitos e eficazes. As actuações 
positivas são a norma, mas decor-
rem muitas vezes do empenho e 
da iniciativa indi-viduais. As 
acções desenvolvidas têm propor-
cionado um impacto forte na 
melhoria dos resultados dos alu-
nos. 

SUFICIENTE – Os pontos fortes e os 
pontos fracos equilibram-se, reve-
lando uma acção com alguns 
aspectos positivos, mas pouco 
explícita e sistemática. As acções 
de aperfeiçoamento são pouco 
consistentes ao longo do tempo e 
envolvem áreas limitadas da esco-
la. No entanto, essas acções têm 
um impacto positivo na melhoria 
dos resultados dos alunos. 

INSUFICIENTE – Os pontos fracos 
sobrepõem-se aos pontos fortes. A 
escola não demonstra uma práti-
ca coerente e não desenvolve 
suficientes acções positivas e 
coesas. A capacidade interna de 
melhoria é reduzida, podendo 
existir alguns aspectos positivos, 
mas pouco relevantes para o 
desempenho global. As acções 
desenvolvidas têm proporcionado 
um impacto limitado na melhoria 
dos resultados dos alunos. 

O texto integral deste relatório disponível  
no sítio da IGE na área 

Avaliação Externa das Escolas 2009-2010  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_21_2002.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Despacho_Conjunto_370_2006.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Decreto_Regulamentar_81_B_2007.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=�
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 II – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, constituído no ano lectivo 2004-2005, situa-se na cidade de 
Lisboa e integra sete estabelecimentos de educação e ensino localizados nas freguesias de Campolide, S. 
Sebastião da Pedreira e Nossa Senhora de Fátima: os jardins-de-infância (JI) Nossa Senhora de Fátima, 5 de 
Outubro e do Rego; as escolas básicas do 1.º ciclo (EB1) de São Sebastião da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro 
Almeida; a escola básica com jardim-de-infância (EB1/JI) Mestre Querubim Lapa; a escola básica dos 2.º e 3.º 
ciclos Marquesa de Alorna, Escola-Sede. O Agrupamento disponibiliza uma oferta educativa diversificada, con-
templando, além da educação pré-escolar e dos três ciclos do ensino básico, turmas de percursos curriculares 
alternativos, nos 2.º e 3.º ciclos, cursos de educação e formação de adultos, cursos de educação extra-escolar e 
unidades de formação de curta duração. É frequentado por 1666 crianças/alunos/ formandos, 182 na educa-
ção pré-escolar, 501 no 1.º ciclo do ensino básico (CEB), 336 no 2.º CEB, 364 no 3.º CEB e 283 nas ofertas 
destinadas ao público adulto. Quanto à nacionalidade, 276 alunos (19,9% dos que frequentam o ensino básico) 
são estrangeiros, provenientes de países como o Brasil, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, 
entre outros. Relativamente ao acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC), 36,5% têm computa-
dor e, destes, 77,3% têm ligação à Internet. A taxa de alunos a beneficiar dos auxílios económicos no âmbito da 
Acção Social Escolar é de 56% (672), dos quais 459 são subsidiados pelo escalão A. Conhecem-se as habilita-
ções académicas de 1716 (69,3%) pais/encarregados de educação e, destes, 19,1% possuem o 1.º CEB, 16,0% 
o 2.º CEB, 20,5% o 3.º CEB, 24,2% o ensino secundário, 14,8% o ensino superior, 2,9% têm outras habilitações 
e 2,5% não as possuem. O corpo docente é constituído por 180 educadores e professores dos quais 107 
(59,4%) pertencem ao quadro de Agrupamento, 20 (11,1%) ao quadro de zona pedagógica e 53 (29,5%) são 
contratados. O grupo etário mais representativo é o que se situa entre os 30 e os 40 anos de idade (30%); 79 
docentes (43,9%) leccionam há 4 ou menos anos e 25 (13,9%) há 30 ou mais anos. Do pessoal não docente 
fazem parte 13 assistentes técnicos e 29 assistentes operacionais. Destes, 17 (40,5%) têm entre 50 e 60 anos 
de idade, 14 (33,3%) exercem funções há mais de 10 e menos de 19 anos e 5 (11,9%) há 30 ou mais anos.  
 

 III – CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 
 

 1. Resultados   
 

 SUFICIENTE 
Os resultados do Agrupamento no triénio 2006-2007 a 2008-2009 são, globalmente, pouco satisfatórios, espe-
cialmente ao nível das taxas de transição/conclusão dos 1.º e 2.º ciclos e das provas de aferição dos 4.º e 6.º 
anos de escolaridade. As práticas de monitorização e análise dos resultados revelam algumas fragilidades, não 
possibilitando um conhecimento profundo dos mesmos. Em matéria de abandono escolar, o Agrupamento apre-
senta, todavia, resultados positivos, fruto das estratégias implementadas. A participação dos alunos constitui 
um dos pontos fracos do Agrupamento. Aqueles não são auscultados no âmbito da elaboração dos documentos 
estruturantes nem no processo de programação das actividades, perpassando ainda a ideia de que as suas 
opiniões não são tidas em conta, factos que contribuem para o seu reduzido grau de satisfação em relação à 
escola. A indisciplina representa outro dos pontos fracos, reconhecendo-se, mesmo, a ocorrência de situações 
graves, aspectos que provocam alguma insatisfação pelo ambiente educativo da Escola-Sede. Apesar da imple-
mentação de medidas que demonstram a atenção concedida pelos responsáveis às questões do comportamen-
to e disciplina, não existe uma estratégia global que possa ter um impacto mais forte na melhoria dos níveis de 
indisciplina na escola. A realização de diversas actividades com vista ao desenvolvimento cívico dos alunos, bem 
como o impacto da oferta formativa junto da população adulta desqualificada e/ou excluída socialmente, consti-
tuem-se como pontos fortes da acção do Agrupamento. 
 

 2. Prestação do serviço educativo  SUFICIENTE 
No âmbito da prestação do serviço educativo levada a cabo pelo Agrupamento, os pontos fortes e os pontos 
fracos equilibram-se. Efectivamente, no que diz respeito aos primeiros, reconhece-se um trabalho consolidado 
ao nível da abrangência do currículo e na valorização de saberes culturais, artísticos e sociais, evidente nas 
actividades desenvolvidas na componente de apoio à família, na educação pré-escolar, nas actividades de enri-
quecimento curricular, no 1.º ciclo, na oferta de múltiplos clubes, nos 2.º e 3.º ciclos, na concretização de várias 



 

 

  
 

 

 
Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna – Lisboa 

   4 

visitas de estudo, entre outras, com impacto na formação integral dos alunos. A actividade experimental, pouco 
concretizada em alguns grupos/turmas, apesar das excelentes condições laboratoriais, na Escola-Sede, é, con-
tudo, um dos aspectos menos positivos. As parcerias estabelecidas com diversas instituições, com reflexo posi-
tivo nos processos educativos dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, 
representam outro dos pontos fortes. A articulação entre as escolas do 1.º ciclo e os jardins-de-infância do Agru-
pamento constitui outra das áreas fortes do Agrupamento, através da acção do Director e das coordenadoras 
daqueles estabelecimentos de educação e ensino, bem como o trabalho conjunto entre as crianças da educa-
ção pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim-de-infância Mestre Querubim 
Lapa. Porém, é no campo da articulação que se registam alguns pontos fracos, como as práticas de interdisci-
plinaridade e de gestão vertical do currículo. As estratégias implementadas no sentido de se garantir a confiança 
na avaliação e nos resultados, pontuais e pouco consistentes, e a falta de eficácia das medidas desenvolvidas 
com os alunos com planos de recuperação e de acompanhamento, em alguns anos, representam outros dos 
pontos fracos. 
 

 3. Organização e gestão escolar    BOM 
Os documentos Projecto Educativo e Curricular, Plano Anual de Actividades e projectos curriculares de turma 
espelham uma actividade educativa concebida e planeada de forma adequada, ainda que se verifiquem lacunas 
em cada um deles. A gestão do tempo escolar, no âmbito da organização de cada ano lectivo, constitui um dos 
pontos fortes do Agrupamento. Também a gestão dos recursos humanos levada a cabo pelo Director merece 
referência. Efectivamente, além do conhecimento e valorização das competências dos diferentes profissionais, 
são de sublinhar, também, pela positiva, os processos de integração dos novos elementos docentes e não 
docentes, a gestão dos assistentes operacionais, numa perspectiva de Agrupamento, e o funcionamento dos 
serviços administrativos. No que diz respeito aos recursos físicos, são de relevar as excelentes condições da 
Escola-Sede, recentemente requalificada, em termos de espaços e de equipamentos. O funcionamento de todos 
os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo em regime normal e a ausência de listas de espera, nos jardins-de-
infância do Agrupamento, constituem outros dos aspectos positivos, ainda que a degradação de alguns dos 
estabelecimentos apresente constrangimentos para o desenvolvimento dos processos educativos. A inexistência 
de uma estratégia global destinada ao aumento da participação dos pais e encarregados de educação e o seu 
fraco envolvimento em alguns processos, bem como o relacionamento com as Associações de Pais, represen-
tam um dos pontos mais fracos do Agrupamento. A equidade e justiça norteiam a actuação dos responsáveis, 
especialmente no campo da inclusão de minorias étnicas e sociais. 
 

 4. Liderança     BOM 
A maioria das lideranças do Agrupamento encontra-se empenhada e motivada e revela conhecer o respectivo 
campo de actuação. O Director é reconhecido na comunidade por atributos como a competência e a autoridade. 
A capacidade para celebrar parcerias com instituições da comunidade, com impacto positivo na prestação do 
serviço educativo, constitui outra das suas características e um dos pontos fortes, neste campo. De realçar, 
também, a acção das coordenadoras de estabelecimento/escola e do Conselho Geral, especialmente da sua 
Presidente, que dão um contributo relevante para o bom funcionamento do Agrupamento. A falta de alguma 
visão e estratégia, evidente no desconhecimento dos problemas/áreas de intervenção prioritária e a imagem 
pouco positiva que a Escola-Sede goza na comunidade, constitui-se como ponto fraco da acção das lideranças, 
a par das reduzidas práticas de inovação. 
 

 5. Capacidade de auto-regulação e melhoria do Agrupamento  SUFICIENTE 
O Agrupamento tem desenvolvido algumas acções de auto-avaliação, como a elaboração de relatórios e a análi-
se dos resultados escolares, ainda que as mesmas, devido às suas fragilidades, não tenham contribuído para a 
identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e constrangimentos, revelando que a capacidade de auto-
regulação e melhoria do Agrupamento é limitada. Porém, a implementação de um processo de auto-avaliação 
bem estruturado, já em curso, a par de outros factores como o cronograma de trabalho definido e a formação 
específica na área de alguns docentes que compõem a equipa, bem como a atenção dada pelo Conselho Geral 
a esta matéria, perspectivam um desenvolvimento positivo deste campo. 
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 IV – AVALIAÇÃO POR FACTOR 
 

 1. Resultados 

1.1 Sucesso académico 

Os resultados académicos dos alunos são, na globalidade, pouco satisfatórios, ao longo do triénio 2006-2007 a 
2008-2009. Na educação pré-escolar, as educadoras recolhem informação sobre a evolução das aprendizagens 
das crianças, transmitida aos encarregados de educação através de um documento próprio criado para esse 
fim, ainda que o mesmo não lhes seja entregue, ficando arquivado no processo individual da criança. Os dados 
respeitantes à aquisição de competências, neste nível de educação, não são objecto de uma análise global, 
feita em departamento e/ou Conselho Pedagógico, o que constitui outro aspecto menos positivo. No 1.º CEB, as 
taxas de transição/conclusão, no triénio, situaram-se ligeiramente abaixo das médias nacionais (93,8%, 94,3% 
e 94,5% versus 95,8%, 96,1% e 96,1%, respectivamente). No 2.º CEB, verifica-se a mesma tendência, ainda que 
as diferenças sejam mais significativas: 81%, 82% e 85% face a 88,8%, 91,6% e 92,0%, respectivamente. 
Porém, nestes dois ciclos, verifica-se, como aspecto positivo, a melhoria registada ao longo dos três anos lecti-
vos. No 3.º CEB, por sua vez, as taxas de transição/conclusão têm oscilado, no período em análise: 86,7% em 
2006-2007, 79,7% em 2007-2008 e 90% em 2008-2009. Estes valores situam-se consideravelmente acima 
dos nacionais, à excepção do ano lectivo de 2007-2008, quando a taxa nacional de transição/conclusão foi de 
85,3%. No que diz respeito às provas de aferição do 4.º ano de escolaridade, as taxas de sucesso (percentagem 
de alunos com Satisfaz, Bom e Muito Bom) a Língua Portuguesa situam-se acima das nacionais em 2007 
(94,8% face a 93%), mas ficam muito aquém daquelas nos anos seguintes (83,6% e 82,1% versus 89,5% e 
90,2%, respectivamente). A Matemática regista-se precisamente a mesma tendência: em 2007 o Agrupamento 
supera claramente a taxa nacional (94,8% versus 85,5%), mas fica aquém daquela em 2008 (82,8% face a 
90,8%) e em 2009 (77,7% versus 88,2). No 6.º ano de escolaridade, a taxa de sucesso nas provas de aferição 
de Língua Portuguesa é superior à registada a nível nacional, em 2007 (86,9% face a 85,9%), mas fica abaixo 
desta em 2008 (91,7% face a 93,4%) e em 2009 (78,8% versus 88,4%). A Matemática, as taxas de sucesso 
situam-se, nos três anos, sempre abaixo das nacionais: 58,3%, 75,9% e 69,8% versus 59,9%, 81,8% e 78,7%, 
respectivamente. Relativamente aos exames do 9.º ano de escolaridade, a taxa de sucesso (percentagem de 
alunos com níveis 3, 4 e 5) a Língua Portuguesa é sempre claramente superior à nacional: 96,9%, 92,8% e 
78,9% face a 88,0%, 84,9% e 71,8%, respectivamente. Na disciplina de Matemática, o Agrupamento fica aquém 
da média nacional em 2007 (27,9% versus 29,0%), mas supera-a em 2008 (65,7% face a 57,3%) e em 2009 
(67,6% versus 66,0%). Os diferentes órgãos/estruturas procedem à análise dos resultados, ainda que a mesma 
não constitua um processo estruturado que permita um conhecimento rigoroso sobre os mesmos. Além disso, 
aquele processo não contempla a comparação com outros estabelecimentos de ensino com contextos educati-
vos semelhantes, o que traduz outro dos aspectos menos bem conseguidos. Um estudo recente sobre os resul-
tados escolares dos alunos possibilita, contudo, a identificação das áreas de maior insucesso, destacando-se as 
disciplinas de língua estrangeira (Inglês e Francês) e Matemática, entre outras. As oficinas de estudo e as aulas 
de apoio pedagógico, a par das medidas contempladas no âmbito do Plano de Acção para a Matemática, repre-
sentam algumas das estratégias implementadas no sentido da melhoria dos resultados.  
Os resultados em matéria de abandono escolar são positivos. Uma análise da evolução registada ao longo do 
triénio (1,4% em 2006-2007, 1,2% em 2007-2008 e 0,3% em 2008-2009) permite-nos efectivamente concluir 
que o trabalho de articulação com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e a definição de uma oferta 
educativa mais diversificada, onde se destacam as turmas de percursos curriculares alternativos, têm tido um 
impacto positivo nos níveis de sucesso alcançados, neste campo. 

1.2 Participação e desenvolvimento cívico 

Os alunos não participaram nas equipas responsáveis pela elaboração do Projecto Educativo e Curricular e do 
Regulamento Interno. Além disso, não demonstram conhecer o conteúdo do primeiro, situação que não se veri-
fica em relação ao Regulamento Interno, texto, por norma, divulgado no início do ano lectivo e objecto de análise 
nas aulas de Formação Cívica, nomeadamente os capítulos de maior interesse para os discentes. O não envol-
vimento dos alunos na programação das actividades, designadamente ao nível do Plano Anual, constitui outro 
dos pontos fracos, não se reconhecendo mecanismos formais de auscultação daqueles, nesta matéria. A selec-
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ção das temáticas a abordar nas aulas de Formação Cívica e Área de Projecto representa, todavia, o exemplo de 
um aspecto positivo no âmbito da participação dos alunos. Os discentes, nos 2.º e 3.º ciclos, sentem, efectiva-
mente, que a sua voz é pouco importante na escola e que raramente as suas opiniões são tidas em conta. Estas 
situações contribuem para que o seu grau de satisfação não seja muito positivo, evidenciando, ainda, um fraco 
sentimento de pertença em relação ao Agrupamento. No 1.º CEB, contudo, existem algumas iniciativas interes-
santes de responsabilização dos alunos, como a implementada na EB1 /JI Mestre Querubim Lapa, onde, dia-
riamente, um grupo de alunos é responsável, durante os intervalos, pela prevenção de casos de indisciplina, 
pela limpeza, segurança, entre outras áreas.  

Apesar dos aspectos menos positivos ao nível da participação dos alunos, reconhece-se a realização de algumas 
actividades com vista ao seu desenvolvimento cívico. Além das temáticas estudadas na área curricular não dis-
ciplinar de Formação Cívica, como a educação para a prevenção, cidadania e segurança, educação para a soli-
dariedade, educação para os direitos humanos, entre outras, o Plano Anual de Actividades contém algumas 
iniciativas que procuram sensibilizar os alunos para questões como a paz, a pobreza, o ambiente, por exemplo. 
Esta última é, aliás, uma das áreas onde o Agrupamento investe, realçando-se o trabalho levado a cabo no 
âmbito do Programa Eco-Escolas, onde se destaca o Clube do Ambiente. A concretização de várias campanhas 
de solidariedade, como a de apoio às vítimas no Haiti e a de recolha de bens alimentares e roupa, destinada a 
instituições de cariz social, constitui outro dos exemplos da atenção concedida ao desenvolvimento da cidada-
nia. 

1.3 Comportamento e disciplina 

O comportamento dos alunos é, em muitos casos, pouco disciplinado, registando-se, inclusivamente, situações 
graves de indisciplina, como agressões entre alunos e a assistentes operacionais, bem como furtos. O não cum-
primento de regras, por parte dos discentes, acontece muitas vezes, apesar da divulgação do regulamento 
interno junto destes. Dados relativos ao ano lectivo de 2008-2009 mostram-nos, na verdade, que 41 alunos do 
2.º CEB (10,6%) e 5 do 3.º CEB (1,5%) já foram alvo de medidas disciplinares sancionatórias. Não se conhece 
informação objectiva respeitante aos anos lectivos anteriores que permita compreender a evolução, nesta maté-
ria. As situações descritas, que ocorrem na EB2,3 Marquesa de Alorna, suscitam a devida atenção por parte dos 
responsáveis. Verifica-se, de facto, um trabalho articulado entre directores de turma, pais e encarregados de 
educação, elementos da direcção e da Escola Segura. O conhecimento profundo que os elementos da direcção 
detêm dos alunos implicados é um dos aspectos a relevar, facilitando intervenções mais céleres e ajustadas e 
um acompanhamento mais adequado. O envolvimento de alguns assistentes operacionais, com perfil apropria-
do, na prevenção/resolução da indisciplina, constitui outro dos aspectos positivos. Porém, não se conhece uma 
estratégia global que possa ter um impacto mais forte na melhoria dos níveis de indisciplina da escola. 

Os casos apresentados anteriormente fazem com que haja alguma insatisfação relativamente ao ambiente 
educativo da Escola-Sede, evidente, essencialmente, nos assistentes operacionais, nos alunos e em alguns pais 
e encarregados de educação. Há, inclusivamente, casos de desobediência à autoridade dos assistentes opera-
cionais e dos docentes. Algumas das ocorrências em sala de aula, particularmente em turmas do 6.º ano de 
escolaridade, afectam o desenvolvimento dos processos de aprendizagem dos restantes alunos das turmas. Na 
educação pré-escolar e no 1.º CEB não se registam, na generalidade, situações de indisciplina, ainda que na 
EB1 Mestre Arnaldo Louro Almeida sejam de assinalar alguns focos pontuais, resolvidos pelos professores titu-
lares de turma em articulação com os pais e encarregados de educação, quando necessário. 

1.4 Valorização e impacto das aprendizagens 

O Agrupamento desenvolve a boa prática de, através de inquéritos, proceder à identificação das expectativas 
dos alunos relativamente à escola. Porém, como aspecto menos bem conseguido, assinala-se o facto de estes 
dados não serem objecto de um tratamento global que permita um conhecimento abrangente desta questão. 
Ainda assim, perpassa a ideia de que há um conjunto significativo de alunos e respectivas famílias cujas expec-
tativas em relação à escola e à aprendizagem são baixas. Para muitos destes casos, a diversificação da oferta 
formativa, através de percursos curriculares alternativos, tem contribuído para elevar as expectativas dos alu-
nos, com resultados muito positivos em algumas turmas. Com o objectivo de valorizar também as aprendizagens 
e os sucessos dos alunos, o Agrupamento promove alguns concursos, especialmente ao nível das actividades da 
biblioteca, e adere a iniciativas como as olimpíadas de Matemática, o Canguru Matemático, entre outros. Não, 
existe, todavia um quadro de excelência ou equivalente que distinga e premeie, globalmente, o sucesso alcan-
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çado. A disponibilização de uma oferta formativa destinada ao público adulto tem tido um impacto positivo na 
melhoria das qualificações da população. Além disso, alguns destes adultos, que são também encarregados de 
educação, começam a valorizar mais a aprendizagem dos seus educandos. De salientar ainda o facto de alguns 
destes cursos funcionarem no Estabelecimento Prisional de Lisboa, destinados aos reclusos, contribuindo para 
a valorização da aprendizagem por um público que, por norma, se encontra excluído socialmente. 
 

 2. Prestação do serviço educativo 

2.1 Articulação e sequencialidade 

As reuniões de departamento assumem-se como um espaço de trabalho cooperativo entre docentes que leccio-
nam os (as) mesmos (as) anos/disciplinas, procedendo, nesses momentos, à elaboração das planificações a 
longo e médio prazo e à troca de saberes e experiências. Em algumas disciplinas, como Língua Portuguesa e 
Matemática, os professores dispõem de tempos comuns para reuniões, estratégia que facilita o trabalho em 
grupo. Ainda que pontualmente, registam-se algumas práticas de criação/partilha de materiais pedagógico-
didácticos e instrumentos de avaliação comuns, em algumas disciplinas. De realçar, pela positiva, a articulação 
entre os educadores e os professores titulares de turma, no 1.º CEB, especialmente na EB1/JI. Além de reuniões 
conjuntas, levadas a cabo pela coordenadora de estabelecimento/escola, destinadas à planificação e organiza-
ção de actividades, são desenvolvidas iniciativas de trabalho conjunto entre as crianças da educação pré-
escolar e os alunos do 1.º CEB, como os ateliês de modelagem, de técnicas de pintura, da Matemática, da ciên-
cia, da palavra, do movimento, entre outros. Registam-se também evidências de uma boa articulação entre as 
várias unidades do Agrupamento que integram a educação pré-escolar e o 1.º CEB. Além de reuniões promovi-
das pelo Director, com as coordenadoras de estabelecimento/escola, destinadas à aferição de procedimentos e 
estratégias, destaca-se, ainda, como positivo, o facto de aquelas serem também responsáveis por outros esta-
belecimentos de educação pré-escolar que, pelo número de educadores em funções, não têm coordenador de 
estabelecimento. A articulação entre os professores titulares de turma e os responsáveis pelas actividades de 
enriquecimento curricular encontra-se ainda num estado embrionário. Efectivamente, apesar de existirem reu-
niões de trabalho conjuntas, os docentes titulares de turma não participam na elaboração da planificação 
daquelas actividades, nem realizam supervisão das mesmas em sala de aula. Também a articulação entre as 
actividades de enriquecimento curricular e as disciplinas de Inglês, Educação Física e Educação Musical, no 2.º 
CEB, se iniciou apenas no presente ano lectivo, não havendo, portanto, uma avaliação da eficácia desta medida. 
A gestão vertical do currículo é também incipiente. Além do trabalho entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, 
em alguns estabelecimentos de educação e ensino, e das actividades de enriquecimento curricular e as disci-
plinas do 2.º CEB, não se registam práticas de gestão vertical do currículo que permitam, de facto, assegurar a 
sequencialidade das aprendizagens. Porém, o Agrupamento desenvolve algumas estratégias no sentido de pre-
parar a integração dos alunos nos ciclos de aprendizagem seguintes, como as visitas à Escola-Sede, pelos alu-
nos de 4.º ano, a participação dos docentes titulares de turma no processo de constituição de turmas do 5.º ano 
e a oferta de orientação vocacional, pelo Serviço de Psicologia e Orientação, para os alunos do 9.º ano de esco-
laridade e das turmas de percursos curriculares alternativos que terminam um ciclo de aprendizagem. A inter-
disciplinaridade não constitui um dos pontos fortes do Agrupamento, sendo evidente, apenas, em algumas ini-
ciativas do Plano Anual de Actividades e dos projectos curriculares de turma, como as visitas de estudo, por 
exemplo.  

2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula 

O Agrupamento não instituiu mecanismos de acompanhamento e supervisão da prática lectiva em sala de aula. 
O acompanhamento do planeamento individual das actividades lectivas é assegurado pelos coordenadores de 
departamento, em articulação com o Conselho Pedagógico, baseando-se, apenas, na realização de balanços 
periódicos pelos educadores e professores, nas reuniões de departamento, e na elaboração de relatórios, por 
aqueles responsáveis, a apresentar naquele órgão. As práticas que visam garantir a confiança na avaliação 
interna e nos resultados são pouco consistentes e pontuais. Ainda que se registe como positiva a aplicação de 
instrumentos de avaliação diagnóstico comuns, na generalidade das disciplinas e anos, o mesmo não se verifica 
ao nível das restantes modalidades de avaliação. Os critérios de avaliação, aprovados em Conselho Pedagógico, 
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não são objecto de uma monitorização da sua aplicação, pelos coordenadores de departamento, ainda que se 
reconheça a utilização de instrumentos adequados que podem facilitar esse trabalho. 

2.3 Diferenciação e apoios 

As necessidades educativas de cada criança/aluno, quando não existe uma sinalização anterior, são referen-
ciadas na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, pelo docente do grupo/turma, e nos 2.º e 3.º ciclos, pelo conselho 
de turma, em qualquer momento do ano lectivo, em colaboração com os docentes de educação especial e o 
Serviço de Psicologia e Orientação. Neste âmbito, são de destacar as parcerias estabelecidas com diversas 
instituições das quais resultam recursos fundamentais para o desenvolvimento das competências destes alu-
nos: a LINADEM – Liga para o Estudo e Inserção Social, que disponibiliza apoio ao desenvolvimento de psicomo-
tricidade em meio aquático e hidroterapia para 4 alunos; a CERCI de Lisboa, que cede um psicólogo e um tera-
peuta da fala, e a PSICODOMUS – Centro de Psicologia e Formação Lda. e o Instituto de Psicologia Aplicada e 
Formação, Lda., que disponibilizam apoio psicológico.  
No que concerne aos alunos com dificuldades de aprendizagem, não existem evidências da utilização de estra-
tégias de diferenciação pedagógica, em sala de aula. Efectivamente, os projectos curriculares de turma não as 
contemplam, de forma evidente. Nos 2.º e 3.º ciclos, foram criadas oficinas de estudo, destinadas especialmen-
te aos alunos com planos de recuperação ou de acompanhamento, ainda que possam ser frequentadas, volun-
tariamente, por outros. As aulas de apoio pedagógico são outra das estratégias utilizadas. No 1.º CEB, o apoio a 
estes alunos é prestado por docentes colocados para o efeito, embora se verifique que, não raras vezes, esse 
apoio é prestado fora da sala onde decorre a actividade curricular da turma. A avaliação dos planos de recupe-
ração e de acompanhamento é feita nas reuniões intercalares e de final de período. Contudo, no decurso do 
último triénio, assiste-se a resultados oscilantes nas taxas de sucesso destes alunos. Assim, em relação ao 1.º 
CEB, os valores registados foram de 77,9%, 64,6% e 75,4%, respectivamente; no 2.º CEB, de 61,3%, 65% e 
67,2%, respectivamente, e no 3.º CEB (7.º e 8.º anos) de 67%, 86,8% e 79,2%, valores que indiciam alguma 
ineficácia das medidas implementadas. 

2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem 

O Agrupamento disponibiliza uma oferta educativa abrangente que integra componentes activas, culturais, 
sociais e artísticas desde a educação pré-escolar até ao 3.º CEB, contribuindo, no geral, para uma formação 
integral dos alunos. Assim, naquele nível de educação, no âmbito da componente de apoio à família, são desen-
volvidas, entre outras, actividades desportivas e musicais. As actividades de enriquecimento curricular, no 1.º 
CEB, integram o Ensino de Inglês, o Ensino da Música e a Actividade Física e Desportiva. Neste ciclo, há a subli-
nhar, ainda, o facto de algumas turmas integrarem um programa de natação, da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Lisboa. Nos 2.º e 3.º ciclos, destacam-se algumas actividades que encerram as componentes des-
critas: o Ateliê de Cerâmica, o Clube de Desporto Escolar, o Clube do Ambiente, no âmbito do programa Eco-
Escolas, o Projecto Coral e Instrumental e o Clube de Xadrez. Salienta-se, contudo, como aspecto menos positi-
vo, o facto dos alunos, da Escola-Sede, no âmbito da ocupação plena dos tempos escolares, não realizarem, por 
vezes, actividades enriquecedoras e permanecerem, outras, sem qualquer actividade educativa. 

De realçar a dinamização de actividades de promoção da leitura, especialmente através das bibliotecas. A edu-
cação para a saúde constitui outra das áreas-chave, destacando-se iniciativas como as sessões de forma-
ção/informação sobre sexualidade, alimentação e comportamentos de risco, a elaboração de um boletim de 
saúde, intitulado NeS, o Programa de Intervenção no Stress e Ansiedade dos Jovens, promovido pelo Centro de 
Saúde Coração de Jesus, no âmbito da Formação Cívica dos alunos do 8.º ano de escolaridade, entre outras. As 
visitas de estudo constituem também uma das estratégias que os docentes integram nos processos educativos, 
em todos os níveis de educação e ensino, de modo a proporcionarem situações de aprendizagem mais estimu-
lantes. De salientar a valorização dos saberes práticos e profissionais, especialmente nas turmas de percursos 
curriculares alternativos. Uma delas, cuja área de formação artística/vocacional é a Música, está a desenvolver 
a criação de uma banda musical. A actividade experimental, em sala de aula, não é concretizada assiduamente, 
em todas os (as) grupos/turmas dos diferentes níveis de educação e ensino, ainda que, ao nível dos 2.º e 3.º 
ciclos, existam excelentes condições dos laboratórios. 
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 3. Organização e gestão escolar 

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade 

O planeamento da actividade a desenvolver encontra-se consubstanciado num documento designado de Projec-
to Educativo e Curricular. Este texto, apesar de estar bem organizado, não contempla aspectos fundamentais no 
âmbito da operacionalização do currículo nacional, de acordo com as especificidades do Agrupamento. O Plano 
Anual de Actividades, por sua vez, não constitui um documento globalmente articulado, já que o mesmo é ape-
nas construído a partir das propostas de cada departamento. Porém, reconhece-se pertinência e adequação das 
actividades, na medida em que enriquecem os processos educativos dos alunos e estão em sintonia com os 
objectivos e metas do Projecto Educativo e Curricular. Os projectos curriculares de turma, ainda que globalmen-
te bem concebidos, estão, na generalidade, pouco ajustados às especificidades de cada uma, designadamente 
ao nível das estratégias/critérios a privilegiar para a resolução dos problemas diagnosticados. O processo de 
organização do ano lectivo é bem conseguido, sobressaindo, como positivos, o envolvimento das lideranças 
intermédias (coordenadores de departamento e de escola/estabelecimento) na distribuição de serviço e a ges-
tão do tempo escolar. No âmbito desta última, há a destacar o facto dos horários dos alunos, nos 2.º e 3.º ciclos, 
terminarem, em regra, às 15h30, havendo, posteriormente, um período dedicado a actividades de estu-
do/reforço das aprendizagens e de enriquecimento curricular. No 1.º CEB, o Agrupamento foi escolhido para a 
implementação do projecto-piloto Os Alfacinhas – Rede de Transportes Escolares de Lisboa, cujo funcionamento 
está bem articulado com o horário das actividades curriculares e de enriquecimento curricular dos estabeleci-
mentos de ensino, apresentando, ainda, múltiplas vantagens para as famílias. O planeamento das áreas curricu-
lares de Estudo Acompanhado e Área de Projecto encontra-se bem concebido, indo ao encontro dos objectivos 
contemplados no Projecto Educativo e Curricular, existindo, também critérios definidos para a atribuição destas 
áreas, aos docentes.  

3.2 Gestão dos recursos humanos 

O Director efectua uma boa gestão dos recursos humanos do Agrupamento, detendo um conhecimento adequa-
do das competências pessoais e profissionais dos elementos docentes e não docentes que, por norma, são 
consideradas nos processos de distribuição de serviço. Registam-se, na verdade, evidências que confirmam 
esta questão, nomeadamente o facto de as equipas pedagógicas das turmas de percursos curriculares alterna-
tivos serem seleccionadas tendo por base o perfil de cada professor. A nomeação de elementos docentes para a 
equipa de auto-avaliação, com formação específica nesta área, ilustra, também, a valorização que é dada à 
formação adquirida. O mesmo se verifica com o pessoal não docente. A assistente operacional que exerce fun-
ções na biblioteca, por exemplo, detém formação específica em matéria de catalogação, entre outras. Como 
aspecto menos positivo, neste campo, destaca-se o facto de não existirem, nos documentos estruturantes, crité-
rios gerais de distribuição de serviço. A continuidade pedagógica nem sempre é tida em conta, ficando, algumas 
vezes, dependente do próprio interesse do professor. 

O Projecto Educativo e Curricular contempla as áreas de formação consideradas prioritárias, após a realização 
de um levantamento junto do pessoal docente e não docente. Ainda assim, perpassa a ideia de que a formação 
disponibilizada pelo Centro de Formação João Soares, ao qual o Agrupamento se encontra associado, tem sido 
insuficiente. Internamente, têm sido realizadas algumas acções, nomeadamente em tecnologias da informação 
e comunicação, com o objectivo de uma utilização cada vez maior, por parte dos docentes, dos recursos tecno-
lógicos existentes. Os docentes em funções pela primeira vez no Agrupamento encontram-se bastante satisfei-
tos com o seu processo de integração. As iniciativas levadas a cabo pelo Director e pelos coordenadores de 
departamento e de estabelecimento/escola propiciam um bom nível de satisfação. Outro dos pontos fortes diz 
respeito à gestão dos assistentes operacionais, assente numa lógica de Agrupamento. Efectivamente, sempre 
que necessário, os elementos da Escola-Sede podem ser deslocados para outros estabelecimentos de educação 
e de ensino. Além disso, é de destacar o facto dos assistentes operacionais, na educação pré-escolar e no 1.º 
CEB, serem frequentemente envolvidos em projectos de dimensão educativa, como visitas de estudo e outras 
iniciativas, situação que não se tem verificado, contudo, nos últimos tempos, nos 2.º e 3.º ciclos. Os serviços 
administrativos prestam, em geral, um bom serviço à comunidade. Ainda que se verifique uma compartimenta-
ção das áreas de funcionamento, a mesma não tem perturbado o funcionamento dos serviços, dado que se 
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verifica, na globalidade, uma partilha de saberes entre os assistentes técnicos. De realçar, pela positiva, o aten-
dimento personalizado que é proporcionado aos diferentes utentes. 

3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros 

O Agrupamento apresenta, na generalidade, espaços e equipamentos adequados ao desenvolvimento da activi-
dade educativa. A Escola-Sede, recentemente requalificada, no âmbito do Programa de Modernização do Parque 
Escolar Destinado ao Ensino Secundário, tem excelentes condições para a prática da actividade experimental, 
dada a construção de quatro laboratórios bem equipados, e de espaços destinados à educação artística e à 
educação física. As salas de aula encontram-se apetrechadas com equipamentos tecnológicos adequados ao 
desenvolvimento de actividades educativas mais enriquecedoras e estimulantes. A biblioteca constitui igual-
mente um espaço bem conseguido, sendo de destacar, entre outros, a disponibilização de um catálogo on-line, 
a oferta de um conjunto de publicações periódicas ajustadas à faixa etária dos alunos e a prática de um horário 
alargado, incluindo o período nocturno, em alguns dias, de modo a permitir a sua frequência pelo público adulto. 
Neste estabelecimento de ensino, é de realçar, ainda, a existência de espaços adequados para o trabalho dos 
professores, nomeadamente salas para os coordenadores de departamento, directores de turma e Presidente 
do Conselho Geral. No 1.º CEB, regista-se, como aspecto positivo, o funcionamento de todos os estabelecimen-
tos de ensino em regime normal e, na educação pré-escolar, o facto de não existir lista de espera em nenhum 
dos estabelecimentos de educação. Porém, na EB1 Mestre Querubim Lapa, na EB1 Mestre Arnaldo Louro de 
Almeida e no JI Nossa Senhora de Fátima, as instalações apresentam sinais de degradação. Ainda assim, nos 
estabelecimentos de educação e ensino reconhecem-se, no geral, espaços adequados para a prática da activi-
dade física e desportiva e bibliotecas bem apetrechadas. O Agrupamento dedica a devida atenção às questões 
relativas à manutenção e salubridade dos espaços. No âmbito da segurança, todos os estabelecimentos de 
educação e ensino têm planos de emergência, à excepção da Escola-Sede, em que aquele plano se encontra 
em fase de elaboração. Ainda assim, em algumas escolas, a realização de exercícios de evacuação não aconte-
ce com a regularidade necessária. No que diz respeito à gestão financeira, o Agrupamento investe na angaria-
ção de receitas próprias, especialmente através da concessão do bufete dos professores e da cedência de insta-
lações desportivas. 

3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa 

O Agrupamento não efectua uma monitorização da presença dos pais e encarregados de educação nas diferen-
tes iniciativas levadas a cabo que permita aferir o verdadeiro grau da sua participação. Porém, passa a ideia que 
esta não corresponde ao desejável e que a mesma vai decaindo à medida que os alunos avançam no seu per-
curso escolar. A participação dos pais e encarregados de educação na vida da escola não constitui uma das 
prioridades do Agrupamento. Registam-se, na verdade, evidências que apontam para a inexistência de uma 
estratégia global destinada ao seu aumento. Em primeiro lugar, os pais e encarregados de educação não parti-
cipam na elaboração dos documentos estruturantes, impedindo-se, assim, o seu contributo nos processos de 
planeamento. Também ao nível do Plano Anual de Actividades se verifica a ausência de iniciativas que contem-
plem uma participação mais activa dos pais e encarregados de educação, especialmente nos 2.º e 3.º ciclos. 
Além disso, não existem, neste documento, propostas que tenham sido apresentadas pelos encarregados de 
educação. Reconhece-se, contudo, flexibilidade nos horários de atendimento dos educadores, professores titu-
lares de turma e directores de turma, o que constitui um aspecto a realçar. A promoção de sessões de esclare-
cimento, pelo Centro de Saúde de Sete Rios, organizadas em horário adequado, representa também outro dos 
pontos positivos a sublinhar, ainda que os pais e encarregados de educação sintam necessidade de formação, 
noutras áreas. A inclusão de um representante dos pais e encarregados de educação na equipa de auto-
avaliação é outro dos assuntos a referir. 
As Associações de Pais têm contribuído para a resolução de determinados problemas do Agrupamento. Porém, é 
evidente um certo descontentamento nos líderes destas organizações, por considerarem que as suas propostas 
nem sempre são tidas em conta pelos responsáveis pelo Agrupamento. Além disso, o seu trabalho tem pouca 
visibilidade, dada a impossibilidade de existir um placard, por exemplo, na Escola-Sede, para divulgação de 
informação, e a inexistência, presentemente, de um gabinete de trabalho. Na EB1 de São Sebastião, as reu-
niões da associação de pais têm de acontecer, por vezes, noutros espaços da comunidade, devido à falta de 
autorização para a utilização das instalações escolares. A participação dos pais e encarregados de educação, 
nos órgãos do Agrupamento, é pouco profícua, especialmente ao nível do Conselho Geral, onde apenas partici-
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pam, com regularidade, dois dos quatro elementos que integram aquele órgão. Verifica-se, todavia, uma presen-
ça mais relevante nos conselhos de turma. 

3.5 Equidade e justiça 

O Projecto Educativo e Curricular do Agrupamento define como um dos princípios orientadores a promoção de 
um ensino de qualidade orientado para o sucesso educativo de todos os alunos. Ainda que tal finalidade esteja 
longe de ser alcançada, há, contudo, a disponibilização de medidas de apoio que procuram responder às espe-
cificidades dos alunos, quer aos que evidenciam necessidades educativas especiais ou dificuldades de aprendi-
zagem quer ainda daqueles cuja língua materna não é o Português. O sucesso alcançado com as turmas de 
percursos curriculares alternativos, especialmente uma delas, constituída por alunos de uma minoria étnica, é 
outro dos aspectos a sublinhar, mostrando que o Agrupamento promove a inclusão socioescolar. Este aspecto é 
também evidente ao nível da integração dos alunos estrangeiros, através da concretização de actividades de 
divulgação das várias culturas. A oferta educativa destinada ao público adulto, especialmente aos reclusos do 
Estabelecimento Prisional de Lisboa, é outra das evidências recolhidas, em matéria de inclusão. Os diferentes 
interlocutores têm a percepção que os responsáveis pautam a sua actuação pelos princípios de equidade e 
justiça.  
 

 4. Liderança 

4.1 Visão e estratégia 

O Projecto Educativo e Curricular do Agrupamento define objectivos e metas, ainda que as últimas sejam, em 
alguns casos, pouco objectivas, dificultando a sua avaliação. A inexistência de práticas de auto-avaliação estru-
turadas que permitam um conhecimento rigoroso dos problemas do Agrupamento e, consequentemente, das 
áreas de intervenção prioritária, afigura-se como um dos pontos mais fracos. Perspectiva-se, contudo, o desen-
volvimento futuro da organização, dada a implementação de um processo de auto-avaliação que poderá vir a ter 
impacto na elaboração de um novo Projecto Educativo. A oferta educativa destinada ao público adulto, nomea-
damente aquela que é promovida no Estabelecimento Prisional de Lisboa, constitui um aspecto bastante positi-
vo, demonstrando o interesse do Agrupamento em promover a qualificação de adultos socialmente desfavoreci-
dos. A EB 2,3 Marquesa de Alorna goza de uma imagem pouco positiva na comunidade devido, em grande par-
te, aos problemas de indisciplina existentes. Ainda assim, há uma procura significativa por parte de encarrega-
dos de educação que habitam em zonas da periferia devido à localização central deste estabelecimento de 
ensino. 

4.2 Motivação e empenho 

O Director do Agrupamento manifesta conhecer a sua área de acção, mostrando-se motivado no desempenho 
das suas funções. A comunidade educativa reconhece-lhe, de facto, atributos como a autoridade e a competên-
cia, funcionando eficazmente com os elementos que afectou à sua equipa. Os responsáveis pelos vários níveis 
de gestão intermédia, na generalidade, conhecem o âmbito da sua actuação e revelam motivação, entreajuda e 
empenho. A Presidente do Conselho Geral demonstrou deter um lugar importante na gestão estratégica do 
Agrupamento, mantendo um bom relacionamento com o Director e valorizando áreas fundamentais como a da 
auto-avaliação. As coordenadoras de estabelecimento/escola desempenham um papel fulcral na gestão dos 
respectivos estabelecimentos, actuando com autonomia no exercício das suas funções. Estas responsáveis 
encontram-se, de facto, bastante envolvidas na acção do Agrupamento. O Conselho Pedagógico, por sua vez, 
não tem dado um contributo relevante em áreas como a articulação interdisciplinar e as estratégias para garan-
tir a confiança na avaliação e nos resultados. Globalmente, os docentes encontram-se motivados, sentimento 
que não é tão evidente junto dos assistentes operacionais. 

4.3 Abertura à inovação 

A inovação não constitui umas das áreas fortes do Agrupamento. Ainda assim, reconhece-se que se tem vindo a 
investir nas tecnologias da informação e comunicação, sendo de destacar a criação recente de uma nova pági-
na na Internet, onde se pretende divulgar os documentos orientadores, os serviços disponibilizados, as princi-
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pais actividades e outros eventos. Verifica-se capacidade de adesão a novos desafios para responder a proble-
mas persistentes, como a criação de turmas de percursos curriculares alternativos, destinadas à prevenção do 
abandono e insucesso escolares. Os recursos tecnológicos da Escola-Sede poderão representar uma excelente 
oportunidade para a construção de um caminho mais sólido, em matéria de inovação curricular. 

4.4 Parcerias, protocolos e projectos 

Sendo conhecedor da realidade social em que está inserido, o Agrupamento tem implementado uma política 
com o objectivo mobilizar os recursos locais em benefício da sua actividade educativa. Neste sentido, foram 
estabelecidas parcerias e protocolos com diversas entidades, nomeadamente com a Câmara Municipal de Lis-
boa, no âmbito das actividades de enriquecimento curricular, com o Centro de Saúde de Sete Rios, com o qual 
realiza um trabalho bastante profícuo na área da educação para a saúde, através da realização de diversas 
actividades integradas nos programas nacionais de Saúde Escolar e de Promoção da Saúde Oral. Com a Escola 
Superior de Educação de Lisboa, no processo de iniciação à prática profissional de alunos daquele estabeleci-
mento, parceria com impacto bastante positivo no desenvolvimento dos processos educativos das crian-
ças/alunos, em sala de aula. Também com a Junta de Freguesia de Campolide, o Centro Paroquial de S. Vicente 
de Paulo, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Aberto, Comuna Tea-
tro de Pesquisa, entre outras, são estabelecidas parcerias que, tal como as anteriores, contribuem para a 
melhoria da prestação do serviço educativo e para a afirmação do Agrupamento na comunidade onde está inse-
rido. De salientar, também, a adesão a projectos como o Plano de Acção para a Matemática, o Plano Nacional 
de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares, que têm um impacto positivo na prestação do serviço educativo. 
 

 5. Capacidade de auto-regulação e melhoria do Agrupamento 

5.1 Auto-avaliação 

O Agrupamento tem realizado algumas práticas de auto-avaliação, designadamente a produção de relatórios 
sobre a actividade dos departamentos, elaborados pelos respectivos coordenadores e apresentados em Conse-
lho Pedagógico, e a análise dos resultados escolares. Porém, não se registam evidências de um contributo rele-
vante destas medidas para a melhoria do Agrupamento, já que as mesmas apresentam algumas limitações: os 
relatórios constituem um processo pouco participado e a reflexão em torno dos resultados escolares não tem 
permitido um conhecimento rigoroso acerca da evolução dos mesmos. Estas práticas não possibilitaram, tam-
bém, a identificação clara de pontos fortes e fracos, oportunidades e constrangimentos. Muito recentemente, foi 
designada uma equipa, constituída por representantes dos elementos docentes, não docentes e dos pais e 
encarregados de educação, que foi incumbida da concretização de um projecto de auto-avaliação estruturado, 
já em fase de implementação. O não envolvimento dos alunos na referida equipa constitui, contudo, um dos 
aspectos pouco positivos, não se reconhecendo, também nesta área, a relevância da participação daqueles. No 
âmbito da preparação da avaliação externa, foi elaborado um estudo bastante completo sobre os resultados 
escolares dos alunos. 

5.2 Sustentabilidade do progresso 

As práticas de auto-avaliação utilizadas não possibilitaram, até ao momento, um diagnóstico rigoroso da organi-
zação escolar. Efectivamente, não estão definidas as áreas de intervenção consideradas prioritárias, o que 
compromete a evolução sustentada e o progresso do Agrupamento. Porém, os passos dados nos últimos tem-
pos, onde se destaca o início da implementação de um projecto de auto-avaliação baseado no modelo CAF 
(Common Assessment Framework), a formação específica de alguns docentes da equipa, a aplicação de ques-
tionários a todos os elementos da comunidade escolar, o cronograma de trabalho delineado, prevendo, entre 
outros, a elaboração de um relatório final e respectivo plano de melhoria, em Julho de 2010, e as recentes prá-
ticas de análise dos resultados escolares, perspectivam um desenvolvimento positivo desta área e, consequen-
temente, da organização escolar. 
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 V – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Neste capítulo, apresenta-se uma selecção dos atributos do Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna (pon-
tos fortes e fracos) e das condições de desenvolvimento da sua actividade (oportunidades e constrangimentos). 
A equipa de avaliação externa entende que esta selecção identifica os aspectos estratégicos que caracterizam o 
agrupamento e define as áreas onde devem incidir os seus esforços de melhoria. 
 

Entende-se aqui por: 

• Pontos fortes – atributos da organização que ajudam a alcançar os seus objectivos;  

• Pontos fracos – atributos da organização que prejudicam o cumprimento dos seus objectivos;  

• Oportunidades – condições ou possibilidades externas à organização que poderão favorecer o cumpri-

mento dos seus objectivos;  

• Constrangimentos – condições ou possibilidades externas à organização que poderão ameaçar o cum-

primento dos seus objectivos. 

 

Os tópicos aqui identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste relatório. 

 

Pontos fortes   

• A diminuição da taxa de abandono escolar, ao longo do triénio, fruto das estratégias implementadas; 

•  As actividades desenvolvidas no âmbito do desenvolvimento cívico dos alunos, contribuindo para a 
construção de percursos de cidadania; 

• A diversidade da oferta formativa, com impacto na prevenção/redução do abandono e insucesso esco-
lares e na qualificação e integração da população adulta; 

• A abrangência do currículo que integra componentes culturais, artísticas e sociais, com impacto na for-
mação integral dos alunos; 

• A rede de parcerias estabelecidas, particularmente no âmbito do trabalho desenvolvido com os alunos 
com necessidades educativas especiais, com reflexo positivo nos processos educativos destes alunos; 

• As práticas de articulação entre as unidades do Agrupamento com 1.º CEB e educação pré-escolar, bem 
como o trabalho conjunto entre as crianças e alunos daqueles níveis de educação e ensino, favorecen-
do a transição para o 1.º CEB; 

• A boa gestão do tempo escolar e dos recursos humanos, contribuindo, respectivamente, para responder 
às necessidades das famílias e para um funcionamento mais eficiente do Agrupamento; 

• As lideranças do Agrupamento, especialmente Director, Presidente do Conselho Geral e coordenadoras 
de escola/estabelecimento, e a sua actuação complementar, com vantagens para o funcionamento da 
organização escolar. 

Pontos fracos 

• Os fracos resultados ao nível das taxas de transição/conclusão dos 1.º e 2.º ciclos e das provas de afe-
rição dos 4.º e 6.º anos de escolaridade; 

• O reduzido envolvimento dos alunos nas questões relacionadas com o funcionamento do Agrupamento, 
o que desvaloriza a relevância da sua participação e diminui o seu grau de satisfação; 
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• Os elevados índices de indisciplina e a ausência de uma estratégia global como vista à sua prevenção e 
resolução, prejudicando a imagem da Escola-Sede, junto da comunidade, e os processos educativos de 
algumas turmas; 

• As incipientes práticas de interdisciplinaridade e de gestão vertical do currículo, inviabilizando-se a 
sequencialidade das aprendizagens; 

• A falta de eficácia das medidas implementadas com os alunos com plano de recuperação ou acompa-
nhamento, comprometendo-se os processos de superação das dificuldades destes alunos; 

• O fraco envolvimento dos pais e encarregados de educação, bem como a ausência de uma estratégia 
global com vista à melhoria da sua participação, comprometendo-se o seu contributo para o funciona-
mento do Agrupamento; 

• A ausência de uma cultura de auto-avaliação que permita o conhecimento e a evolução sustentada da 
organização escolar. 

 
Oportunidade 

• Os recursos tecnológicos da Escola-Sede, podendo representar um caminho para a inovação curricular. 

 
Constrangimento 
 Os sinais de degradação em alguns estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1.º CEB. 

 


