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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 
Sabóia – Odemira, realizada pela equipa de 
avaliação, na sequência da visita efetuada entre 
17 e 19 de janeiro de 2012. 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 EB1/JI de Luzianes, Santa 
Clara-a-Velha, Pereiras-Gare e Sabóia.  

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 o valor esperado 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 apresentado no âmbito da  
Avaliação Externa das Escolas 2011-2012 está disponível na página da IGEC. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_21_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 Saboia foi criado em 26 de Agosto de 1999, situando-se no concelho de 
Odemira, distrito de Beja. Abrange as freguesias de Sabóia, Luzianes-Gare, Santa Clara-a-Velha e de 
Pereiras-Gare, existindo em cada uma delas uma escola básica com jardim de infância, sendo que a 
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Sabóia (escola-sede) se localiza na freguesia que lhe dá o nome. Nos 
últimos anos, tem-se verificado uma redução no número de estabelecimentos que o integravam, 
motivada pelo encerramento de escolas do 1.º ciclo.  

No presente ano letivo, a população escolar totaliza 204 crianças e alunos: 37 crianças da educação pré-
escolar (4 grupos); 60 alunos do 1.º ciclo (5 turmas); 39 do 2.º ciclo (3 turmas); 68 do 3.º ciclo (4 turmas). 
Os alunos têm uma idade média próxima ou ligeiramente superior aos valores nacionais, sendo de 
nacionalidade estrangeira 25,1%, valor muito acima do mesmo indicador. 

Relativamente à Ação Social Escolar, verifica-se que 35,3% não beneficiam de auxílios económicos. Já no 
que concerne às tecnologias de informação e comunicação, 41,3% possuem computador e 26,3% ligação à 
internet, percentagens muito inferiores às nacionais. 

A educação e o ensino são assegurados por 35 docentes, 42,9% pertencem aos quadros, constituindo um 
corpo profissionalmente jovem (57,1% lecionam há menos de quatro anos). O pessoal não docente é 
composto por 19 elementos, 73,7% dos quais com 10 ou mais anos de serviço. 

Os indicadores sobre a formação académica dos pais dos alunos permitem constatar que 24% têm uma 
formação de nível secundário ou superior. Quanto à sua ocupação profissional, 11% exercem atividades 
de nível superior e intermédio. 

No ano letivo de 2010-2011, ano para o qual há referentes nacionais calculados, o valor das variáveis de 
contexto do Agrupamento situavam-se, no tocante à ação social escolar, abaixo ou dentro dos valores 
medianos nacionais (37,0%, 41,0% e 7,0% dos alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos não beneficiavam de apoio). 
No que se diz respeito à profissão e às habilitações dos pais, os valores registados estavam abaixo e em 
linha com os nacionais. A percentagem de professores do quadro encontrava-se muito abaixo da 
mediana nacional, ao contrário da de alunos de nacionalidade estrangeira. 

 

3- AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 
Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 
tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 
formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS 

Nos últimos anos, os resultados obtidos pelos alunos têm sido objeto de análise nos vários órgãos de 
direção, administração e gestão e nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, 
comparados, no final do ano letivo, com os externos e apresentados, posteriormente, sob forma de 
relatório ao conselho geral. Não é feito, no entanto, qualquer paralelismo com os atingidos por outros 
agrupamentos do concelho ou do distrito. Também na educação pré-escolar, existem práticas de 
avaliação das crianças, a partir dos dados de observação das educadoras e dos trabalhos produzidos, 
havendo lugar ao preenchimento de fichas de registo de avaliação, entregues aos pais e encarregados de 
educação, no final do período. Em sede do departamento curricular da educação pré-escolar, são 
trocadas informações entre as docentes sobre os progressos alcançados. 
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Tendo em consideração o contexto desfavorável em que se situa o Agrupamento, como se infere do 
conjunto de variáveis que o caracterizam, nos planos social, económico e cultural, apura-se que, no ano 
letivo de 2010/2011, a taxa de conclusão do 4.º ano se encontra aquém do valor esperado, a do 6.º ano 
além e a do 9.º dentro do mesmo valor. De destacar nesta análise que a percentagem de classificações 
positivas nas provas de avaliação externa (provas de aferição e exames nacionais do ensino básico) foi 
muito além do valor esperado em língua portuguesa no 4.º ano e esteve em linha com o mesmo indicador 
nos 6.º e 9.º anos, fixando-se, por outro lado, sempre muito além em matemática. 

Apesar da dimensão reduzida da população escolar aconselhar a uma relativização da leitura dos 
resultados escolares, confirma-se que, nos últimos três anos, o desempenho do Agrupamento nas provas 
de aferição, tendo em conta a percentagem de classificações positivas, foi inferior ao nacional em língua 
portuguesa, no 4.º e no 6.º ano, à exceção do que se verificou em 2009. Em matemática, no 4.º ano, foi 
superior em 2009, idêntico em 2010 e inferior em 2011, sendo que nas de 6.º ano apenas esteve abaixo 
em 2009 e que em 2010 a totalidade dos alunos obteve satisfaz, bom ou muito bom. Nos exames 
nacionais do ensino básico, a média alcançada, no triénio em análise, esteve sempre aquém da nacional 
em língua portuguesa. Em matemática ultrapassou-a em 2009 e em 2010 e foi-lhe inferior em 2011. 
Salienta-se o decréscimo acentuado da percentagem de níveis positivos nos exames nesta última 
disciplina, de 77,0% para 21,4%. 

Do conjunto de fatores correlacionados com os resultados escolares, adquirem particular relevância o 
elevado número de alunos de nacionalidade estrangeira, com o português como língua não materna, a 
grande mobilidade anual do corpo docente, aliada ao facto de alguns serem colocados após o início das 
atividades letivas, e ainda à circunstância de muitos alunos residirem em meios rurais, afastados da 
escola-sede, que, por isso, nem sempre podem aceder às medidas e às estratégias de melhoria propostas 
(salas de estudo, tutorias).  

No projeto educativo, foram estabelecidas metas para os resultados e para o abandono escolar, cujos 
critérios de fixação não são explícitos. De acordo com a informação prestada pela organização educativa, 
tais referenciais foram ultrapassados nos três últimos anos. No caso do abandono, não houve registo de 
qualquer caso.  

 

RESULTADOS SOCIAIS 

O Agrupamento valoriza o comportamento apropriado dos alunos e reconhece o seu mérito, para o que 
instituiu o quadro de excelência, nos 2.º e 3.º ciclos, e atribuiu prémios aos melhores alunos, no final do 
primeiro período letivo, em cerimónia pública. Em consonância com o projeto educativo, em que se 
releva o desenvolvimento da consciência de uma cidadania participativa, promove-se o espírito de 
solidariedade, a cooperação, a partilha e o respeito para com o outro, dentro e fora da sala de aula. Com 
o mesmo propósito, foi criado o projeto Turma M, iniciativa emblemática da organização escolar, no 
âmbito do qual os alunos propuseram várias ações, de que se destacam a recolha de roupas, entregues 
depois a instituições de solidariedade social, e de livros para os alunos mais carenciados. 

É dada grande atenção à defesa do ambiente, outra área privilegiada, sentida internamente como a que 
os distingue de outros estabelecimentos de ensino e que os leva a autocaracterizarem-se como um Eco 
Agrupamento. Neste domínio, são desenvolvidos vários projetos e clubes, onde sobressaem os projetos 
Eco-Escolas, Escola Electrão, Geração Depositrão, o jornal Ecos e o clube dos cientistas ambientais, 
constituindo-se ainda as unidades agrupadas como centros de recolha de pilhas, toners, tinteiros, rolhas 
de cortiça, eletrodomésticos. Existe ainda com o mesmo fim o conselho Eco-Escola, no qual os 
encarregados de educação têm um papel ativo.  

Os episódios de indisciplina são pontuais e resolvidos, de imediato, pelos órgãos de gestão. Neste 
sentido, foram definidas e discutidas regras com os alunos, que se encontram afixadas nas salas de aula. 
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Para um maior envolvimento dos alunos, foi criada a Assembleia de Escola, em que também participam 
os professores, o pessoal não docente e os pais, tendo sido acautelada nos horários das turmas a 
marcação de um mesmo tempo da área de formação cívica, para que todos possam estar presentes. Na 
primeira reunião deste ano letivo, foi aprovado e assinado pelos alunos um código de conduta, que 
integra um contrato de comportamento e de atitudes. O Parlamento dos Jovens tem congregado grande 
atenção. Há dois anos, culminou com a participação de alunos, em representação do distrito de Beja, 
numa sessão final na Assembleia da República. O Agrupamento também tem participado na Assembleia 
Municipal Jovem, na apresentação e na defesa de projetos/ideias para o desenvolvimento do concelho.  

A percentagem significativa de alunos de nacionalidade estrangeira gera, pontualmente, oportunidades 
de aprendizagem, no âmbito da interculturalidade. São, assim, promovidas atividades, organizadas e 
dinamizadas pelos pais dos alunos estrangeiros, que divulgam aspetos das suas culturas, relacionados 
com a história, os usos e os costumes dos seus países de origem. 

Após a conclusão do 3.º ciclo, a generalidade dos alunos prossegue estudos no ensino secundário ou opta 
por ofertas profissionalizantes, na maioria, em estabelecimentos de ensino do concelho de Odemira. Não 
se verificando um procedimento sistemático de recolha de informação sobre os seus percursos escolares 
e formativos, há, todavia, conhecimento das opções efetuadas e dos resultados obtidos. Salienta-se que 
estes alunos continuam muito ligados à Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Sabóia, uma vez que a 
procuram para revisitar os docentes ou para ocuparem algum do seu tempo livre. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A comunidade educativa revela níveis elevados de satisfação com a organização escolar, tendo em conta 
as respostas aos questionários que lhes foram aplicados. De entre os inquiridos, são os alunos dos 2.º e 
3.º ciclos os que manifestam insatisfação em um número mais elevado de itens, relativos, 
nomeadamente, ao serviço de almoços, ao conforto das salas de aula, ao ambiente de tranquilidade e de 
respeito nas salas de aula e à resolução dos problemas de indisciplina. Também os trabalhadores não 
docentes se pronunciam de forma crítica sobre este último indicador, salientando, por outro lado, a falta 
de respeito dos alunos. Os docentes indicam, por sua vez, o desconforto das salas de aula e a falta de 
qualidade do serviço de refeitório e de bufete. De realçar o grau de satisfação dos encarregados de 
educação relativamente aos jardins de infância, concordando plenamente com o modo como a frequência 
da educação pré-escolar teve impacto positivo no desenvolvimento dos seus filhos, com a limpeza dos 
estabelecimentos de educação e com a disponibilidade e o diálogo com os responsáveis pelos mesmos.  

A autarquia reconhece competência à direção e elogia o seu trabalho. Referiu a importância do 
Agrupamento e das unidades agrupadas para as comunidades onde se inserem, constituindo um polo de 
desenvolvimento social, económico e cultural, num contexto de progressivo envelhecimento e perda de 
massa crítica. Apresentou o Projeto Educativo Municipal como instrumento de convergência entre os 
vários estabelecimentos do Concelho de Odemira, na promoção do progresso local, e o respetivo plano de 
ação, documentos discutidos com a comunidade e monitorizados em reuniões mensais com os diretores. 

Em síntese, o Agrupamento evidencia resultados, globalmente, acima dos valores esperados, 
promovendo ações consistentes que têm produzido impacto na melhoria das aprendizagens. São 
alcançados resultados educativos muito positivos ao nível do desenvolvimento cívico e do 
comportamento dos alunos. Há um grande reconhecimento, por parte da comunidade educativa, do 
trabalho realizado. Os pontos fortes predominam claramente na totalidade dos campos de análise. Deste 
modo, atribui-se a classificação de MUITO BOM, no domínio Resultados. 
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3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

O Agrupamento elege a formação para uma cidadania participada como tema central do seu projeto 
educativo, em torno do qual organiza o plano anual de atividades, tendo em conta as metas 
estabelecidas e com base nas propostas dos departamentos curriculares, dos alunos, dos pais e do 
pessoal não docente. Com um leque diversificado de iniciativas, prevê-se a participação alargada de toda 
a comunidade educativa na concretização de algumas, do mesmo modo que a utilização dos espaços 
físicos dos vários estabelecimentos. Dá-se, assim, nota de alguma articulação vertical que se estabelece, 
dimensão curricular ainda pouco consolidada, pela interação entre as crianças e os alunos dos diferentes 
níveis de ensino e os respetivos docentes, e também da adaptação do currículo ao contexto local.  

Os departamentos curriculares asseguram o planeamento da educação e do ensino, com base nas 
orientações curriculares, nos programas nacionais e no projeto curricular de agrupamento. Neste 
documento encontram-se definidas as competências essenciais por ciclo, por área de 
conteúdo/disciplinar, desde a educação pré-escolar, e propõem-se estratégias de articulação interciclos. 
Em conselho de turma, procede-se à articulação dos conteúdos passíveis de uma gestão horizontal, cujo 
plano fica registado em ata e não nos projetos curriculares de turma. Estes, elaborados de acordo com 
uma matriz comum, que resultou do trabalho conjunto entre os docentes, incluem o perfil da turma, as 
suas necessidades educativas e as estratégias globais de intervenção. O planeamento está condicionado 
nos 2.º e 3.º ciclos, pelo facto de alguns grupos disciplinares serem constituídos por um único docente.  

A sequencialidade da aprendizagem, nem sempre possível de ser garantida pelas mesmas equipas 
pedagógicas ao longo do ciclo, alicerça-se numa cuidadosa passagem de informação entre os docentes, 
em especial na transição de ciclo. No final de cada ano letivo, realizam-se reuniões de articulação entre 
os docentes da educação pré-escolar e do 1.º ano de escolaridade, os de 4.º e os do 5.º ano e entre os 
diretores de turma de 6.º e de 7.º ano, em que se dá conhecimento do trabalho realizado e a desenvolver 
e do estado das aprendizagens dos alunos. 

De destacar a avaliação formativa, pela sua função reguladora do ensino e da aprendizagem, e a 
avaliação diagnóstica, na identificação de dificuldades, cujos resultados são investidos na elaboração dos 
projetos curriculares de turma, tal como a informação transmitida sobre os alunos na transição de ciclo.  

O trabalho colaborativo é favorecido pelas características intrínsecas ao Agrupamento, sendo também 
demonstrada disponibilidade para o estabelecimento de relações de entreajuda. Face a uma 
percentagem considerável de docentes contratados, muitos em início de carreira, já lhes foi prestado 
apoio em tarefas relacionadas com a planificação didática ou com a produção de materiais de ensino.  

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

A pequena dimensão do Agrupamento facilita o relacionamento interpessoal e um conhecimento mais 
profundo da população escolar e das famílias. O planeamento é adequado às características dos 
grupos/turmas, havendo ainda lugar à diferenciação pedagógica, através de um apoio mais 
individualizado dentro da sala de aula. Quando necessário, os alunos são encaminhados para apoio 
educativo nas áreas disciplinares em que têm mais dificuldades, para salas de estudo ou ainda, em 
alguns casos, para tutorias. Na perspetiva da prevenção do insucesso escolar, são também elaborados 
planos de recuperação e de acompanhamento. A elaboração de dois planos de desenvolvimento, no 
passado ano letivo, e de um outro, no presente ano, exprime a atenção dada aos alunos com potenciais 
de aprendizagem mais elevados. Os que têm outra língua materna que não a portuguesa são igualmente 
apoiados, de acordo com os seus níveis de proficiência linguística. A avaliação final das medidas e das 
estratégias aplicadas faz parte do relatório de autoavaliação.  
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Os alunos com necessidades educativas especiais beneficiam de apoio especializado, dentro e fora da 
sala de aula. O processo de referenciação e a elaboração dos programas educativos individuais envolve 
os docentes, os técnicos e os pais e encarregados de educação. Dispondo apenas de uma docente da 
educação especial, têm a intervenção de técnicos da Associação de Paralisia Cerebral de Odemira e da 
Equipa de Intervenção Precoce do Concelho de Odemira (psicólogo e terapeutas da fala). 

Os docentes estão empenhados na melhoria do serviço educativo e dos resultados. Contribuem para a 
existência de um clima propício à aprendizagem, estabelecendo uma relação de proximidade com os 
alunos, incentivam-nos e procuram envolver mais ativamente os pais e encarregados de educação.  

No âmbito dos Novos Programas da Língua Portuguesa é realizado um trabalho em que estão 
implicados os docentes de todos os níveis de ensino. O trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar, 
extensivo a todas as unidades agrupadas, concorre para a promoção de competências de literacia e para 
aproximação dos pais e de outros elementos da comunidade da vida escolar, através de diversas 
iniciativas, no âmbito da leitura e da divulgação do livro. 

O Agrupamento, dispondo de recursos adequados ao ensino das ciências, muito embora haja um único 
laboratório na escola-sede, valoriza a componente experimental e a dinamização de projetos na área do 
ambiente, em especial o Projeto Rios – Grupo Mira Clara, de monitorização da qualidade da água do Rio 
Mira, através do Clube Cientistas Ambientais, e para o Concurso Ciência na Escola. O Plano da 
Matemática II tem favorecido uma nova abordagem dos conteúdos programáticos, pelo incremento de 
situações problemáticas e pelo recurso aos quadros interativos e aos manuais digitais, se bem que os 
resultados tenham baixado de forma acentuada nos exames nacionais do ensino básico, ao longo dos 
últimos três anos. O Clube dos Desafios Matemáticos, criado com o objetivo de desenvolver o raciocínio 
matemático, em que participam idosos da comunidade, adquire contornos inovadores. 

A dimensão artística é complementada com a oferta de Dança e de Expressão Plástica, como opção, 
pelas atividades de enriquecimento/complemento curricular e pelo Clube dos Artistas. Os trabalhos 
produzidos são expostos, contribuindo para o embelezamento temporário dos espaços. 

As tecnologias de informação e comunicação são um recurso mobilizado, por vezes, pelos docentes, em 
sala de aula, encontrando-se a organização escolar bem apetrechada de computadores, que os alunos 
requisitam, quando necessário. Existem vídeo projetores em todas as salas e quadros interativos em 
algumas, ainda pouco utilizados, não obstante já ter sido facultada formação interna para os 
rentabilizar. A plataforma moodle é utilizada como interface da relação entre os docentes e os alunos, na 
informação e na disponibilização de recursos de aprendizagem.   

A supervisão da prática letiva assenta apenas na verificação do cumprimento dos programas e na 
análise dos resultados escolares, uma vez que não há observação de aulas. Os departamentos 
curriculares elaboram relatórios de avaliação da sua atividade. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Além da observação direta, os docentes utilizam diversos instrumentos de avaliação das aprendizagens, 
para verificação das competências adquiridas, nas diferentes áreas disciplinares, e da eficácia da ação 
educativa, a par da informação de autoavaliação dos alunos.  

Os departamentos curriculares definiram critérios gerais de avaliação, dados a conhecer, no início do 
ano letivo, pelos docentes titulares de turma e pelos diretores de turma, aos encarregados de educação. 
Estes declararam estar bem informados sobre as aprendizagens dos seus educandos, tendo realçado a 
disponibilidade dos docentes e a clareza da informação que lhes foi transmitida, complementada, por 
vezes, com a mostra de trabalhos.   
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A fiabilidade da avaliação é afirmada sobretudo pela aplicação dos critérios gerais de avaliação, 
expressa pelos elementos constantes de grelhas apresentadas em conselho de turma, dos testes 
intermédios, do Gabinete de Avaliação Educacional, e pela análise dos resultados em departamento 
curricular e em conselho de turma, quando se verificam registos suscetíveis de atenção. O caráter 
singular de alguns grupos disciplinares impede uma aferição precisa dos instrumentos adotados. 

A avaliação da eficácia das medidas de apoio educativo acompanha a dos alunos, nos momentos 
destinados para o efeito. No final do ano, é elaborado um relatório, em que constam os aspetos mais 
relevantes, como a assiduidade e o comportamento, as atividades desenvolvidas e os progressos obtidos. 

A articulação entre os docentes, a direção e os pais tem sido eficaz na redução do abandono escolar. Nos 
dois últimos anos letivos, nenhum dos alunos anulou a matrícula ou abandonou a escola. 

Em síntese: A prevalência de pontos fortes que caracterizam o desempenho do Agrupamento neste 
domínio, em resultado de práticas organizacionais eficazes, tem proporcionado um impacto claramente 
positivo na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos, o que justifica a atribuição da 
classificação de BOM, no domínio Prestação do Serviço Educativo. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  
LIDERANÇA 

Apesar de o projeto educativo, aprovado pelo conselho geral em julho do ano passado, ser omisso quanto 
aos objetivos a prosseguir, é afirmada, contudo, uma orientação estratégica para o Agrupamento, com 
contornos claros, em consonância, aliás, com o projeto educativo municipal do concelho de Odemira. Em 
face do contexto particularmente desfavorável em que a organização escolar se insere, é manifestada a 
vontade de conferir-lhe um papel importante como polo de desenvolvimento local, na dupla perspetiva 
de valorização do conhecimento e da formação dos alunos e do aprofundamento da ligação à comunidade 
envolvente. A melhoria dos resultados e da qualidade do sucesso educativo e a prevenção do abandono 
escolar são, assim, apostas fundamentais, como transparece das metas fixadas, num plano mais vasto 
em que se afirma a centralidade da formação para o exercício de uma cidadania ativa.  

O sucesso escolar e a promoção de oportunidades e de experiências de aprendizagem diversificadas 
justificam um vasto conjunto de medidas de apoio aos alunos e de atividades de enriquecimento e de 
complemento curricular, assim como a dinamização de projetos, de âmbito nacional e local, ou de 
iniciativas de caráter transversal, com grande participação da comunidade e visibilidade pública, como 
sucedeu no passado ano letivo com a Feira Medieval. 

A direção está aberta às propostas que lhe são apresentadas e envolve os responsáveis pelas estruturas 
intermédias na tomada das decisões. Acompanha o funcionamento do Agrupamento, através do contacto 
frequente e regular com os profissionais, inteirando-se, desta forma, do modo como decorrem as 
atividades e são cumpridas as tarefas atribuídas. Intervém com oportunidade na resolução dos 
constrangimentos surgidos, resolvendo-os, de imediato, quando a solução está ao seu alcance. O modo 
como exerce a liderança colhe grande apreço junto do pessoal docente e não docente. 

A precariedade que caracteriza o meio envolvente torna imprescindível o estabelecimento de parcerias 
com várias entidades, que asseguram a prestação de serviços, disponibilizam recursos ou ajudam no 
desenvolvimento de ações. São de realçar as autarquias (Câmara Municipal de Odemira e juntas de 
freguesia da área de implantação da organização escolar) e algumas instituições locais ou concelhias 
(Lar de 3.ª Idade, a Associação de Paralisia Cerebral de Odemira, a TAIPA – Organização Cooperativa 
para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira, a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens do Concelho de Odemira, os Bombeiros Voluntários de Odemira, entre outras). A direção revela, 
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por outro lado, capacidade para gerar recursos, através da candidatura a programas e a projetos 
(Aprender e inovar com as TIC, Programa Eco-Escolas, Escola Electrão, a Geração Depositrão, etc.). 

 

GESTÃO  

À reduzida dimensão do Agrupamento está naturalmente associado um corpo de profissionais em 
número muito limitado, circunstância que, de algum modo, facilita a tomada de conhecimento das 
competências e dos seus desempenhos individuais, se bem que não haja grande margem de manobra, 
como se compreende, para uma gestão flexível dos recursos humanos.  

No que diz respeito aos docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, a maioria exerce as suas funções 
em estabelecimentos de educação e de ensino unitários. No caso dos de 2.º e de 3.º ciclo, há a referir que 
muitos lecionam as respetivas disciplinas, como professores únicos. Além de assegurarem a componente 
letiva compreendida nos seus semanários-horários, são-lhes ainda dadas oportunidades para proporem 
e dinamizarem atividades, de acordo com as suas preferências e com as aptidões demonstradas. Na 
atribuição das coordenações de departamento curricular, foi necessário pedir autorização à Direção 
Regional de Educação do Alentejo, pois nem todos reuniam os requisitos exigidos. No caso dos diretores 
de turma, torna-se necessário atribuí-las a docentes recém-colocados, vindo alguns a exercer o cargo 
pela primeira vez. O facto de no início do ano letivo nem todos os horários estarem preenchidos é 
apontado como um constrangimento.  

Por seu lado, os assistentes operacionais desempenham, na generalidade, as funções que lhes haviam 
sido distribuídas pela anterior direção, não se verificando rotatividade, tendo, todavia, pesado na 
distribuição de serviço o perfil e a formação dos trabalhadores. Quando necessário, tem sido possível, 
através de um boa gestão de recursos, suprir necessidades pontuais nas unidades agrupadas. Nos 
serviços administrativos, organizados por áreas, estão criadas condições que garantem o seu normal 
funcionamento, na ausência eventual de qualquer assistente administrativo. 

Na constituição de turmas, bem como na elaboração dos horários, preponderam critérios de natureza 
pedagógica. Sublinhada como um aspeto central na organização pedagógica, a continuidade educativa 
ao longo do ciclo nem sempre tem sido concretizada, uma vez que uma percentagem significativa de 
docentes é contratada, por vezes, com horário incompleto.   

No início do ano letivo, é feito o levantamento das necessidades de formação dos profissionais, em 
articulação com o Centro de Formação Terras do Montado. Não obstante a oferta ser diminuta, alguns 
acederam a ações internas, que o Agrupamento realizou com recursos próprios, e a outras, asseguradas 
por entidades externas, em especial, nas áreas da psicologia do desenvolvimento e das tecnologias de 
informação e comunicação, tendo em vista a rentabilização dos quadros interativos, a reparação de 
computadores ou a utilização do software instalado nos serviços administrativos. 

No acompanhamento da prática letiva dos docentes, e na ausência de observação de aulas, são 
considerados aspetos relacionados com o cumprimento do planeamento e dos programas, os resultados 
escolares e a qualidade da relação pedagógica. A interação frequente entre os agentes educativos e a 
partilha de informação permitem à direção e aos responsáveis pelas estruturas intermédias estarem 
permanentemente ao corrente do que sucede no Agrupamento e intervirem com oportunidade na 
superação de quaisquer obstáculos. Os coordenadores de departamento e os docentes mais experientes 
revelam disponibilidade para estabelecerem relações de interajuda com os professores que se 
confrontem com mais dificuldades, à semelhança do que já sucedeu em anos anteriores. 

Os canais de comunicação são eficazes. Os meios informáticos são bastante utilizados para o efeito, não 
só na circulação da informação de caráter institucional, mas também como ferramentas de ensino. 
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O ambiente educativo vivenciado, qualificado de familiar, a abertura da direção, a receção e o 
acompanhamento dos novos docentes são salientados, por todos, como aspetos muito positivos e 
propícios à educação e ao ensino. 

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A atual direção, cuja tomada de posse ocorreu em Julho de 2009, atribui grande importância à avaliação 
interna. Começou por tratar os questionários que a direção que lhe antecedeu havia aplicado à 
comunidade educativa, incluindo os dados recolhidos no relatório de autoavaliação do ano de 2008/09, 
que submeteu à apreciação do conselho geral, a par de outros elementos sobre os resultados escolares, 
internos e externos, e as atividades desenvolvidas. Relativamente aos anos letivos de 2009/10 e de 
2010/11, procedeu do mesmo modo, voltando a submeter ao mesmo órgão a avaliação efetuada. Nos 
relatórios de autoavaliação, sublinha-se o facto de ter havido a preocupação por dar nota do grau de 
consecução das metas estabelecidas no projeto educativo em vigor, as quais incidiram sobretudo nos 
resultados e no abandono escolar, e identificar pontos fortes e fragilidades, em alguns domínios.    

À data desta avaliação externa, está a ser reiniciado um novo processo de autoavaliação, a cargo de uma 
equipa nomeada para o efeito, constituída, por enquanto, apenas por docentes, e ainda em auto 
formação, a qual, escolhida a metodologia CAF (Common Assessment Framework), já elaborou o 
cronograma e os questionários que pretende aplicar, em breve, aos trabalhadores, aos alunos, aos pais e 
aos encarregados de educação. Pretende, assim, relançar, desde o princípio, um processo mais 
sustentado e recolher informação que lhe permita obter um diagnóstico mais atualizado e identificar as 
áreas em que deverão incidir as ações de melhoria. Debate-se, todavia, com circunstâncias desfavoráveis 
como a localização periférica da organização escolar e a falta de apoio técnico, a que acrescem o reduzido 
número e a grande mobilidade de docentes. A possibilidade de recorrer a uma entidade externa, ainda 
que ponderada, foi excluída pela exiguidade das receitas do orçamento privativo. 

O conhecimento empírico da organização, complementado com a informação remetida pela Inspeção-
Geral da Educação na sequência de diversas atividades que levou a cabo, fundamentou uma intervenção 
interna, orientada, desde logo, para a superação dos aspetos assinalados e para a melhoria dos 
resultados escolares, através da adoção de estratégias várias de apoio aos alunos, da oferta de diversas 
atividades de enriquecimento curricular e da dinamização de projetos e atividades. Os resultados 
alcançados estão em linha ou ultrapassam as metas estabelecidas, havendo ainda a perceção de que 
houve um reforço da relação com a comunidade. 

A Câmara Municipal de Odemira, apostando na melhoria do funcionamento das unidades educativas 
integradas no seu concelho, disponibilizou formação em autoavaliação.     

Tendo em conta o predomínio de pontos fortes em resultado de práticas organizacionais generalizadas e 
eficazes, o empenho na melhoria contínua e o forte impacto na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados atribui-se a classificação de MUITO BOM, no domínio Liderança e Gestão. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 O empenho e a motivação dos profissionais, não obstante o contexto desfavorável em que 
desenvolvem a sua atividade, em particular os coordenadores de departamento e os diretores de 
turma; 

 A qualidade do ambiente educativo, de tranquilidade e de disciplina, propício à educação e ao 
ensino; 
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 O impacto do Agrupamento e das unidades agrupadas, nas comunidades em que estão 
localizadas, pelas dinâmicas que desenvolvem; 

 A adesão a programas e a projetos, de âmbito nacional e local, e as aprendizagens 
complementares que propiciam;  

 A liderança exercida pela direção, de abertura às propostas que lhe são apresentadas, com o 
envolvimento dos diversos agentes educativos.   

 

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

 O projeto educativo e a clarificação da orientação estratégica do Agrupamento, através de uma 
adequada definição de objetivos; 

 A articulação curricular entre níveis e ciclos de ensino, tendo em vista o reforço da continuidade 
educativa; 

 O processo de autoavaliação, com o consequente desenvolvimento de planos de ação de 
melhoria, de acordo com às áreas identificadas. 


	O Agrupamento valoriza o comportamento apropriado dos alunos e reconhece o seu mérito, para o que instituiu o quadro de excelência, nos 2.º e 3.º ciclos, e atribuiu prémios aos melhores alunos, no final do primeiro período letivo, em cerimónia pública...

