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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 
Fernando Casimiro Pereira da Silva – Rio Maior, 
realizada pela equipa de avaliação, na sequência 
da visita efetuada entre 9 e 11 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 escolas do 1.º ciclo e jardins de infância de Assentiz, S. João da Ribeira e o 
Centro Escolar n.º 2 de Rio Maior.  

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 Fernando Casimiro Pereira da Silva situa-se em Rio Maior, foi criado no ano 
letivo de 2002-2003 e é constituído por 17 unidades educativas: 10 jardins de infância, 6 escolas básicas 
do 1.º ciclo e a escola básica integrada que dá o nome ao agrupamento sendo, também, a sua sede. 

A distância entre as diferentes unidades educativas e a escola-sede (entre 1 e 17 Km), a sua localização 
geográfica, a tipologia dos edifícios, e respetivas infraestruturas, geram assimetrias nas condições em 
que as crianças e os alunos têm acesso à aprendizagem. Este facto tem vindo a ser minimizado com a 
construção de dois centros escolares, um já inaugurado e outro em fase de conclusão. 

No presente ano letivo, frequentam o agrupamento 226 crianças na educação pré-escolar (14 grupos), 
435 alunos no 1.º ciclo (25 turmas), 235 no 2.º ciclo [12 turmas, uma com percursos curriculares 
alternativos (PCA),] 254 no 3.º ciclo (12 turmas, uma das quais em PCA), 24 no Programa Integrado de 
Educação e Formação (PIEF), (3 turmas), 48 nos cursos de educação e formação (CEF) (3 turmas), num 
total de 1222 crianças e alunos (10 dos quais integrados nas unidades de ensino estruturado para a 
educação de alunos com perturbações do espectro do autismo do 1.º e do 2.º ciclos).  

No âmbito de uma parceria com os estabelecimentos prisionais de Alcoentre e Vale de Judeus, o 
Agrupamento leciona cursos de educação e formação de adultos (EFA) dos tipos 1 e 2 a 76 formandos. 

Os alunos de nacionalidade portuguesa representam 91,1%. Relativamente à Ação Social Escolar (ASE), 
verifica-se que 59,9% dos alunos não beneficiam de auxílios económicos. No que respeita às tecnologias 
de informação e comunicação, 61,9% dos alunos possuem computador e internet, em casa.  

Exercem funções no Agrupamento 142 docentes, dos quais 82% pertencem aos quadros. A experiência 
profissional é significativa, pois 83% dos docentes lecionam há 10 ou mais anos. Dos 42 trabalhadores 
não docentes, 31 são assistentes operacionais e 11 são assistentes técnicos, verificando-se que o número 
de alunos por não docente se aproxima dos valores médios nacionais.  

O levantamento da formação académica dos pais e encarregados de educação (EE) fornece informação 
sobre cerca de 89% da população discente. Estes dados revelam que a percentagem dos pais com 
habilitação superior é de 12,8% e com habilitação de nível secundário é de 26,8%. Quanto à ocupação 
profissional, 17% dos EE exercem atividades profissionais de nível superior ou intermédio. 

No ano letivo 2010-2011, para o qual há referentes nacionais calculados, os valores das variáveis de 
contexto do Agrupamento situavam-se genericamente acima dos valores medianos nacionais, com 
exceção da percentagem de alunos portugueses cujo valor estava ligeiramente abaixo do percentil 
médio. A percentagem de alunos com computador e internet estava claramente acima da mediana 
nacional.   

 

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

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Na educação pré-escolar, é feito o tratamento dos dados qualitativos relativos à evolução das 
aprendizagens das crianças nas diferentes áreas de conteúdo, cujos resultados são divulgados, no final 
de cada período, nos registos entregues aos encarregados de educação. 

Tendo em conta as variáveis de contexto económico, social e cultural, as taxas de conclusão no ano letivo 
2009-2010 estão em consonância com o valor esperado no 4.º e no 9.º ano, situando-se, no 6.º ano, acima 
deste valor. Contudo, os resultados obtidos pelos alunos do 2.º ciclo nas provas de aferição de língua 
portuguesa e de matemática ficam, respetivamente, aquém e muito aquém do valor esperado. Por sua 
vez, se no 4.º ano, em língua portuguesa, os resultados são consonantes com o valor esperado, em 
matemática ficam abaixo deste valor. No âmbito dos exames nacionais de 9.º ano, a percentagem de 
classificações de nível três ou superior, nas duas disciplinas, está em linha com o valor esperado.  

No decurso do triénio 2008-2009 a 2010-2011, os resultados académicos do ensino básico apresentam, 
com exceção do 2.º ciclo, taxas de transição/conclusão que se situam abaixo dos respetivos valores 
nacionais. Em termos de avaliação externa, assiste-se, no último ano, a uma descida significativa dos 
resultados nas provas de aferição de língua portuguesa no 4.º ano, cuja percentagem de classificações 
iguais ou superiores a satisfaz se situa, pela primeira vez, abaixo da média nacional; no 6.º ano, os 
resultados a esta disciplina têm estado, ao longo dos últimos três anos, aquém dos nacionais, com 
descida igualmente acentuada no último ano. Em matemática, se no ano transato, ao nível do 4.º ano, a 
percentagem daquelas classificações supera a obtida a nível nacional, no 6.º ano assiste-se a uma 
descida progressiva, com valores que estão, invariavelmente, abaixo dos nacionais. Pelo contrário, nos 
exames do 9.º ano, estes valores foram superados, nos dois últimos anos, quer em língua portuguesa 
quer em matemática.  

Nas turmas de PCA, CEF e PIEF registam-se elevadas taxas de sucesso. 

Relativamente ao abandono escolar, destaca-se pela positiva o facto de este ser inexistente, fruto das 
medidas implementadas, nomeadamente a criação de uma oferta formativa alternativa e a 
monitorização da assiduidade dos alunos pelos diretores de turma, em articulação com as famílias, a 
direção e os diferentes parceiros da rede social do concelho. 

Está instituída uma prática sistemática, por parte dos órgãos de direção, administração e gestão e das 
estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, de monitorização dos resultados 
académicos e de comparação com os valores nacionais e concelhios. Contudo, o facto de não terem, 
ainda, sido encontradas razões que, a nível interno, consigam explicar, de forma pertinente, os fracos 
resultados, inviabiliza a eficácia de qualquer plano de melhoria, continuando comprometida a resolução 
das situações de insucesso. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

Como formas de potenciar o desenvolvimento cívico, o Agrupamento tem desenvolvido uma pluralidade 
de iniciativas orientadas para a apropriação de normas de conduta como o respeito pelos outros e pelo 
ambiente, a solidariedade e o altruísmo, extensíveis a todos os níveis de educação e ensino. Assim, para 
além das iniciativas de âmbito nacional (por exemplo, Projeto de Educação para a Saúde, Escola 
Eletrão, Olimpíadas do Ambiente), são dinamizados clubes como o da Floresta e Proteção Civil e vários 
projetos, dos quais se destacam o Ser Solidário e A Escola Também é Tua.  

Apesar de os alunos estarem representados nos conselhos de turma intercalares, não há evidências de 
outras estratégias que promovam a sua auscultação sistemática.  
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De um modo geral, os comportamentos indisciplinados têm vindo a reduzir a sua incidência, fruto da 
adequada divulgação das regras patentes no regulamento interno e de algumas iniciativas de prevenção 
da indisciplina como as tutorias e a concertação de estratégias por parte dos conselhos de turma, bem 
como de uma intervenção imediata por parte da direção. 

Relativamente ao impacto da escolaridade no percurso dos alunos, não estão instituídos mecanismos de 
monitorização, devidamente sustentados em indicadores de prosseguimento de estudos e de 
empregabilidade, que permitam ao Agrupamento avaliar, de forma objetiva, o sucesso das 
aprendizagens no âmbito dos cursos de carácter profissionalizante.  

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

São elevados os níveis de satisfação manifestados por pais e encarregados de educação, alunos e 
profissionais, nas respostas aos questionários, bem como nas entrevistas em painel, espelhando o 
reconhecimento pelo trabalho realizado. Este facto é também reconhecido pela autarquia, que sublinha 
o papel educativo do Agrupamento e valoriza a sua disponibilidade e abertura à comunidade educativa, 
no sentido de saber ouvir críticas e sugestões, procurando as melhores soluções para os problemas 
apresentados.  

O grau mais elevado de satisfação advém do facto de os diretores de turma manifestarem muita 
disponibilidade e fazerem uma boa ligação à família, assim como da direção ser acessível e incentivar os 
pais a participarem na vida das escolas, nomeadamente no âmbito da celebração de efemérides e na 
festa de final de ano. Quanto a níveis de insatisfação, sublinha-se a dos alunos do 1.º ciclo relativamente 
aos espaços de recreio das escolas e a dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos que advém, maioritariamente, do 
facto de não gostarem do almoço que é servido no refeitório da escola-sede.  

A valorização dos sucessos das crianças e alunos tem forte expressão na exposição de trabalhos e em 
diversos projetos e programas em que participam como, entre outros, o Desporto Escolar, o ComTic, o 
KidSmart e o Seguranet, de âmbito nacional e onde têm sido premiados, ou o Comenius, de âmbito 
internacional. De sublinhar, ainda, o reconhecimento do valor, da excelência e do mérito desportivo, com 
entrega de diplomas em cerimónia pública no Cineteatro de Rio Maior.  

A diversificação da oferta formativa e a realização de protocolos com empresas da região têm, 
igualmente, contribuído para o incremento da notoriedade do Agrupamento e para o reconhecimento por 
parte do meio local. 

Em conclusão, regista-se uma elevada satisfação por parte de alunos, encarregados de educação e 
profissionais pelo trabalho desenvolvido. A ação do Agrupamento tem produzido, genericamente, um 
impacto em linha com o valor esperado nos resultados dos alunos e respetivos percursos escolares, em 
consequência das práticas organizacionais desenvolvidas. As ações de aperfeiçoamento são circunscritas 
e decorrem, muitas vezes, do empenho e da iniciativa individual. Tais fundamentos justificam a 
atribuição da classificação de BOM no domínio Resultados. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

O projeto curricular de agrupamento contextualiza o currículo nacional, revelando, contudo, fragilidades 
ao nível da operacionalização dos processos de articulação na gestão do currículo, condicionando uma 
maior eficácia em termos de consistência e sequencialidade das aprendizagens. Esta é favorecida apenas 
através do princípio da continuidade pedagógica, não se reconhecendo, por parte da generalidade das 
coordenações de departamento iniciativas que assegurem a gestão vertical do currículo entre ciclos, com 
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impactos negativos nos resultados académicos dos alunos, nomeadamente na transição entre os 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico. 

Não existem práticas organizadas de articulação interdepartamental, sendo esta desenvolvida, de forma 
pontual, ao nível da programação e desenvolvimento de algumas atividades constantes do plano anual. 
A constituição de um conselho de articulação curricular, no presente ano letivo, tem em vista a 
superação destas lacunas. 

Os projetos curriculares de turma organizam, de forma criteriosa, a informação pertinente respeitante a 
cada um dos alunos, possibilitando a caracterização bastante completa do respetivo percurso escolar, 
mas acabam por não se revelarem instrumentos de gestão pedagógica em função da especificidade de 
cada turma. Não existem evidências de reflexão e de análise sobre os processos de fazer aprender 
privilegiados por cada conselho de turma nem do respetivo impacto. Os problemas identificados no início 
do ano letivo, em cada turma, e os aspetos a aperfeiçoar no final de cada período permanecem, nalguns 
casos, os mesmos, não só no decurso de cada ano como no decorrer de todo o ciclo de escolaridade. Tal 
facto põe em causa a eficácia de práticas de incentivo à melhoria de desempenhos e da função 
reguladora da avaliação formativa no âmbito das práticas inerentes ao processo de aprender e ensinar.  

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

Os docentes planificam as suas atividades educativas tendo em conta as orientações gerais 
estabelecidas ao nível dos subdepartamentos curriculares e dos conselhos de docentes. O entendimento 
de planificação das práticas de ensino varia de departamento para departamento e, nalguns casos, por 
grupo de recrutamento. No 1.º ciclo, a planificação semanal restringe-se à distribuição das áreas de 
conteúdo a trabalhar em cada um dos dias da semana, distribuídas pelo horário diário. Nos 2.º e 3.º 
ciclos, as planificações são elaboradas por unidades temáticas, com referência aos conteúdos a abordar, 
aos objetivos a atingir e às atividades globais a desenvolver em todas as turmas, por ano de 
escolaridade.  

São, pois, inexistentes, documentos formalizados, que reflitam a especificidade da ação estratégica de 
ensinar no âmbito de cada uma das sequências didáticas, não existindo, assim, evidências nem da 
adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, nem da existência de 
práticas de ensino diferenciado, com intencionalidade pedagógica, ao nível da gestão do currículo, em 
contexto de sala de aula. Este quadro evidencia que é, ainda, incipiente, uma cultura de colaboração e 
colegialidade com impacto nas conceções dos professores sobre as suas práticas e o controlo que sobre 
elas exercem. 

Salienta-se, pela positiva, o trabalho realizado pelos docentes da educação especial, em articulação com 
os técnicos de diversas estruturas de apoio, nomeadamente com o Centro de Educação Especial O 
Ninho. Em sede de conselho de turma é feita a monitorização da eficácia dos programas educativos 
individuais (PEI), no sentido de avaliar a adequação dos apoios prestados, sendo redefinidas estratégias, 
quando tal se revela necessário.  

No sentido de oferecer aos alunos momentos e espaços complementares de aprendizagem, são 
disponibilizados, no âmbito da componente não letiva dos docentes, Tempos de Atividades de 
Compensação, destinados quer a alunos com dificuldades de aprendizagem quer aos que pretendem 
aprofundar determinadas áreas do saber.  

As bibliotecas das escolas do Agrupamento têm papel relevante enquanto recurso para o trabalho letivo, 
constituindo igualmente espaços onde são promovidos concursos relacionados com a leitura e eventos 
como a divulgação de obras de escritores convidados. 

O recurso a metodologias ativas e experimentais ocorre, fundamentalmente, no âmbito das disciplinas 
curriculares específicas ou, esporadicamente, no âmbito dos projetos Ciência Viva e Ciência na Escola, 
este último da Fundação Ilídio Pinho.   
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O desenvolvimento de saberes no domínio artístico é propiciado através de atividades de complemento 
curricular, nomeadamente pelo clube Espaço + Arte. De referir, ainda, o trabalho desenvolvido no 
âmbito do projeto A escola também é tua, nomeadamente a pintura e a decoração de salas de aula 
específicas, com o envolvimento dos docentes das respetivas disciplinas e do departamento das 
expressões, alunos, assistentes operacionais e encarregados de educação, inclusivamente aos fins de 
semana.  

Os recursos tecnológicos disponíveis são rentabilizados ao nível das práticas educativas, constituindo-se 
a plataforma moodle, reforçada pelo correio eletrónico, como ferramenta pedagógica de apoio às 
aprendizagens.  

O acompanhamento da prática letiva processa-se em contexto de reunião de ano e disciplina, sob a 
orientação do respetivo subcoordenador, cingindo-se ao balanço do cumprimento das planificações e da 
análise dos resultados escolares. Contudo, a não existência de práticas institucionalizadas de supervisão 
das atividades letivas em contexto de sala de aula compromete a monitorização da eficácia do 
planeamento individual em termos do sucesso académico e, consequentemente, o desenvolvimento 
profissional dos professores. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

O projeto curricular do agrupamento prevê uma pluralidade de práticas e instrumentos de avaliação a 
utilizar nos percursos educativos dos alunos, apresentando, também, as ponderações por domínio do 
saber para cada disciplina/ciclo. Contudo, ao nível das planificações, nem sempre há evidências da 
diversificação dos instrumentos de avaliação ou da aplicação da avaliação formativa enquanto 
metodologia fundamental à auto e heteroregulação do processo de aprendizagem e ensino.  

No que concerne à aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação, o Agrupamento desenvolve 
algumas práticas de aferição intercalar, tendo, também, aderido aos testes intermédios; no entanto, a 
não generalização da elaboração de matrizes comuns e respetivos critérios de correção e a inexistência 
de práticas de correção partilhada das provas limitam a fiabilidade dos instrumentos de avaliação.  

É realizada a monitorização dos resultados dos alunos sujeitos a medidas de apoio, registando-se taxas 
de sucesso pleno no que toca aos planos de desenvolvimento. Verificam-se, contudo, oscilações nos 
resultados dos alunos sujeitos a planos de recuperação e de acompanhamento.  

Quanto aos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, os resultados são, 
periodicamente, objeto de reflexão aprofundada, sendo elevada a taxa de sucesso destes alunos. 

Em suma, o serviço educativo prestado pelo Agrupamento é condicionado pela existência de um 
planeamento e articulação curriculares ainda incipientes e de uma monitorização do ensino e das 
aprendizagens pouco consistentes e pouco generalizadas, o que justifica a atribuição da classificação de 
SUFICIENTE no domínio Prestação do Serviço Educativo. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

Ciente das fragilidades existentes, nomeadamente dos fracos resultados académicos e da necessidade de 
um projeto educativo atualizado, a direção reconhece a necessidade de proceder a uma intervenção mais 
centralizada ao nível das aprendizagens, perspetivando a afirmação do Agrupamento como centro de 
referência pela qualidade do serviço prestado em termos de instrução e de formação para a cidadania.  
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O Agrupamento elaborou o seu projeto educativo para o triénio 2007-2008 a 2009-2010, com base na 
identificação dos problemas então elencados pelo observatório de qualidade. Este documento não 
apresenta, contudo, metas quantificáveis nem define prioridades, limitando, assim, a sua eficácia 
enquanto instrumento de orientação educativa. Confrontados com a possibilidade de reordenamento da 
rede escolar, o conselho pedagógico, por proposta da direção, decidiu manter a vigência do projeto 
educativo até 2012, acabando por comprometer a operacionalização de uma política de gestão orientada 
para a rápida e eficaz solução dos problemas, uma vez que não estão asseguradas práticas de 
monitorização do cumprimento das metas definidas. Estas limitações foram tidas em conta e 
ultrapassadas no processo de elaboração do novo projeto educativo que, de acordo com a equipa de 
autoavaliação, se encontra em fase de conclusão.  

A comunidade educativa revela-se coesa e evidencia sentido de pertença ao Agrupamento, destacando 
no estilo de liderança do diretor a permanente disponibilidade para receber e ouvir as pessoas e a 
elevada capacidade para gerir conflitos e gerar consensos. É igualmente sublinhada a autonomia e 
consequente responsabilização que o diretor concede a cada um dos elementos da direção, tornando-a 
uma equipa muito eficaz em termos de rápida identificação das situações e consequente resolução dos 
problemas, não só na escola-sede, mas em todas as unidades educativas.  

São elevados os índices de motivação dos trabalhadores, nomeadamente dos não docentes que, pelo facto 
de sentirem que o seu trabalho é devidamente reconhecido e valorizado, aderem e respondem de forma 
positiva às tarefas que lhes são solicitadas. Contudo, as lideranças intermédias, nomeadamente os 
coordenadores de departamento, revelam fragilidades no seu desempenho à luz do conteúdo funcional 
deste cargo, especificamente em termos do trabalho a desenvolver com o objetivo de melhorar os 
resultados educativos.  

A visão estratégica da liderança é também evidente na capacidade de concretização de parcerias com 
diversas instituições e empresas da comunidade, com repercussões positivas na prestação do serviço 
educativo. De destacar o trabalho articulado com a Câmara Municipal de Rio Maior, que sublinha a 
presença assídua do diretor no Conselho Municipal de Educação, e com a associação de pais e 
encarregados de educação, na dinamização de diversas atividades, no transporte de crianças e alunos e 
na aquisição de equipamentos.  

 

GESTÃO  

A gestão dos recursos humanos tem em conta as competências pessoais e profissionais de cada 
trabalhador e a sua afetação a áreas ou projetos é feita com vista ao aproveitamento eficiente de 
competências adquiridas, no âmbito da formação contínua. Há uma clara aposta na formação interna, 
designadamente nos âmbitos da educação especial e da utilização das tecnologias da informação e 
comunicação, com impacto positivo nos desempenhos profissionais de docentes e não docentes.  

Privilegia-se a continuidade das equipas pedagógicas e, sempre que possível, a continuidade do diretor 
de turma, ao longo do mesmo ciclo.  

Ao nível da elaboração de horários e da distribuição de serviço docente, a inexistência de tempos comuns 
nos horários da generalidade das equipas pedagógicas gera entraves ao desenvolvimento consistente de 
trabalho colaborativo e à partilha sistemática de boas práticas pedagógicas. 

É evidente o empenhamento da direção na manutenção, embelezamento e limpeza de espaços e na 
criação e apetrechamento de salas específicas por disciplina na escola-sede. De realçar o aproveitamento 
de áreas como corredores e arrecadações para a criação do auditório e de outros espaços educativos. 

As restantes escolas e jardins de infância, embora condicionadas, na generalidade, por infraestruturas 
mais antigas, dispõem dos recursos didáticos necessários para as atividades pedagógicas, tendo sido 
devidamente apetrechadas no âmbito do Plano Tecnológico da Educação. 
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A implementação de uma estratégia criteriosa de melhoria dos circuitos de informação e comunicação 
interna e externa, pautada por princípios de rapidez, simplicidade e transparência, tem trazido 
impactos muito positivos à criação de um clima de confiança e à harmonização das relações entre os 
diferentes agentes da comunidade educativa.  

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

Após a Avaliação Externa, realizada em 2007, e que desencadeou algumas ações de melhoria, o trabalho 
desenvolvido em termos de autoavaliação continuou a cingir-se à análise estatística dos resultados 
escolares, feita de forma bastante rigorosa.  

Em 2009-2010, o órgão de direção, administração e gestão promoveu formação em autoavaliação a 
docentes, não docentes e encarregados de educação que integram a equipa de avaliação do 
Agrupamento. Na sequência desta formação, sob a égide conceptual do modelo Common Assessment 
Framework (CAF), foram aplicados inquéritos a uma amostra representativa da comunidade educativa, 
cujo tratamento permitiu identificar os pontos fortes e os aspetos a melhorar em cada um dos nove 
critérios utilizados por este modelo. Os resultados constam do relatório de autoavaliação 2011-2012, 
ainda em versão preliminar. Pela análise dos dados obtidos, constata-se que os itens sobre a atividade 
docente incidem apenas sobre atitudes e comportamentos, ficando por diagnosticar o modo como, em 
contexto de sala de aula, cada professor operacionaliza o processo de fazer aprender cada um dos seus 
alunos. 

Apesar do trabalho realizado até ao momento ser fundamental ao processo de autoavaliação, 
estabelecendo as bases para a realização de um trabalho consistente a este nível, o facto de não existir 
um plano de melhoria, com mecanismos explícitos e estruturados de monitorização sistemática dos 
processos, assunção de responsabilidades e prestação de contas por parte das estruturas de coordenação 
e supervisão relativamente às ações já implementadas ou a implementar, compromete a eficácia e o 
impacto positivo deste novo ciclo. 

Em conclusão, ainda que se verifiquem alguns aspetos menos conseguidos, nomeadamente ao nível da 
autoavaliação, o Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em 
resultado de práticas organizacionais eficazes, pelo que a classificação deste domínio é de BOM.  

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 O conjunto de iniciativas que potenciam o desenvolvimento de competências sociais nas 
crianças e nos alunos;  

 A pluralidade de formas de valorização dos sucessos das crianças e alunos, gerando elevados 
níveis de satisfação junto da comunidade escolar; 

 A diversificação da oferta formativa e a realização de protocolos e parcerias com empresas da 
região, contribuindo para a notoriedade do Agrupamento e para o reconhecimento por parte do 
meio local; 

 O estilo de liderança do diretor, promotor da motivação e empenho dos trabalhadores, com 
impacto na coesão e no bom ambiente educativo;  

  A promoção de formação para docentes e não docentes com base nos recursos internos;  
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 A eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa, com impactos na criação 
de um clima de confiança e na harmonização das relações entre os diferentes agentes da 
comunidade educativa.  

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

 Identificação de causas pertinentes para os fracos resultados académicos, com vista à 
elaboração de um plano de melhoria eficaz;  

 Operacionalização de processos de articulação horizontal e vertical do currículo, contribuindo 
para o reforço da sequencialidade e consistência das aprendizagens; 

 Implementação de processos de avaliação formativa, enquanto instrumento regulador do 
processo de aprendizagem e de ensino, de forma a adequar as estratégias aos ritmos de 
aprendizagem específicos de cada aluno;  

 Aferição de critérios e instrumentos de avaliação de forma a garantir a confiança na avaliação 
interna e nos resultados; 

 Definição de prioridades e metas avaliáveis no projeto educativo com vista a uma eficaz 
monitorização da ação educativa;   

 Assunção de responsabilidades por parte das lideranças intermédias, no respeito pelo conteúdo 
funcional dos seus cargos, perspetivando a melhoria dos resultados educativos;  

 Institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas, que permitam a 
monitorização da eficácia do planeamento individual em termos do sucesso académico; 

 Elaboração e implementação de um plano de melhoria, com mecanismos explícitos e 
estruturados de monitorização sistemática dos processos, tornando mais eficazes os 
procedimentos de autoavaliação. 

 

 


