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CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

  

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

Escola Básica e Secundária Dr. João Brito Camacho, 

Almodôvar 
    • • • 

Jardim de Infância de Aldeia dos Fernandes, Almodôvar •         

Escola Básica de Almodôvar • •     
 

Escola Básica de Rosário, Almodôvar • •       

Escola Básica de Santa Clara-a-Nova, Almodôvar • •     
 

Escola Básica de Aldeia dos Fernandes, Almodôvar   •       

Escola Básica de Telhada, Almodôvar   •     
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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 

Almodôvar, realizada pela equipa de avaliação, 

na sequência da visita efetuada entre 19 e 22 de 

janeiro de 2015. 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, o jardim de infância de 

Aldeia dos Fernandes e as escolas básicas de 

Rosário e de Almodôvar, as duas também com educação pré-escolar. 

A equipa regista a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento, bem como a colaboração 

demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios  

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e muito acima dos valores esperados na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 

respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam 

na totalidade dos campos em análise, em resultado de 

práticas organizacionais consolidadas, generalizadas e 

eficazes. A escola distingue-se pelas práticas exemplares em 

campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 

totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais generalizadas e eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido um impacto em linha 

com os valores esperados na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos fortes 

nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens 

e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco 

consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas 

da escola.   

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito aquém dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos 

pontos fortes na generalidade dos campos em análise. A 

escola não revela uma prática coerente, positiva e coesa. 

O relatório do Agrupamento apresentado no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2014-2015 está disponível na página da IGEC. 

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

O Agrupamento de Escolas de Almodôvar localiza-se no concelho com o mesmo nome, no interior do 

Baixo Alentejo, distrito de Beja. Resultou da fusão, em 2007, entre o Agrupamento Horizontal de 

Escolas de Almodôvar, que integrava a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, e a Escola 

Básica e Secundária Dr. João de Brito Camacho, a sua atual escola-sede, e foi objeto de avaliação 

externa das escolas em abril de 2010. O concelho, de características predominantemente rurais, é 

composto por seis freguesias e ocupa uma vasta área geográfica – 775,9 km2. As escolas que o 

constituem encontram-se dispersas e, a maioria construída ao abrigo do Plano dos Centenários, tem sido 

sujeita a obras de beneficiação e ampliação, encontrando-se em bom estado de conversação.  

É agrupamento de referência para a Intervenção Precoce na Infância dos concelhos de Almodôvar e de 

Ourique e, na escola-sede, funciona uma unidade de apoio especializado para a educação de alunos com 

multideficiência e surdocegueira congénita. 

No ano letivo de 2014-2015, o Agrupamento é frequentado por 847 crianças e alunos: 134 na educação 

pré-escolar (sete grupos); 221 no 1.º ciclo do ensino básico (13 turmas); 114 no 2.º ciclo (seis turmas); 147 

no 3.º ciclo (nove turmas – uma com percursos curriculares alternativos); 95 alunos (seis turmas) nos 

cursos científico-humanísticos do ensino secundário, 63 alunos (três turmas) nos cursos profissionais e 

73 formandos (duas turmas) nos cursos de educação e formação de adultos. 

Não beneficiam dos auxílios económicos da ação social escolar 61% dos alunos do ensino básico e 82,3% 

do secundário. No que concerne à sua naturalidade, apenas 6,4% são estrangeiros. No que respeita às 

tecnologias de informação e comunicação, 40% dos alunos do ensino básico e 29% do secundário dispõem 

de computador e internet. Quanto à profissão dos pais e das mães dos alunos do ensino básico e do 

secundário, 13,6% e 12,1%, respetivamente, exercem atividades de nível superior e intermédio. 

Relativamente às habilitações académicas dos mesmos, 25% e 34% têm formação de nível secundário e 

superior. 

A prestação do serviço educativo é assegurada por 90 docentes, dos quais 87,8% pertencem aos quadros, 

o que demonstra bastante estabilidade. As funções não docentes estão a cargo de 42 assistentes, 31 

operacionais e 11 técnicos. Destes, 35 desempenham funções há 10 ou mais anos.  

No ano letivo de 2012-2013, para o qual existem referentes calculados, os valores das variáveis de 

contexto do Agrupamento, disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 

quando comparados com os das restantes escolas públicas, são bastante desfavoráveis, embora não 

sejam dos mais desfavorecidos. Refere-se, em particular, o número médio de anos de habilitação dos pais 

e das mães, a percentagem de docentes do quadro dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário e a idade 

média dos alunos do 9.º e do 12.º ano de escolaridade. 

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  

Com base nos modelos para comparação estatística dos resultados académicos, em 2012-2013, as taxas 

de conclusão apresentam uma melhoria em todos os anos terminais de ciclo face ao ano anterior. Estão 

acima dos valores esperados nos 9.º e 12.º anos e encontram-se aquém do esperado nos 4.º e 6.º anos.  
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Relativamente aos resultados a Português nas provas nacionais, de registar a consistência nos 

resultados no 6.º ano, sempre acima dos valores esperados, e a evolução positiva nos 9.º e 12.º anos. No 

que concerne aos resultados de Matemática, excetuando os do 4.º ano, onde a tendência é claramente 

positiva, nos 6.º, 9.º e 12.º anos a mesma revela-se negativa.  

De referir que os resultados dos alunos, “…nos exames nacionais do ensino básico, nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática e do ensino secundário de Matemática e de Português…”, foram 

apontados como um ponto fraco na anterior avaliação externa, situação que se mantém a nível dos 

resultados a Matemática. 

São evidências de sucesso académico, os resultados na prova Key for Schools, que estão acima da média 

nacional, o sucesso pleno nos exames dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) e as 

taxas de conclusão do ensino secundário, nos cursos profissionais cujo percurso de formação teve início 

em 2010-2011 e foi concluído em 2013-2014, Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 

Publicidade e Técnico de Turismo, com 96,4% e 93%, respetivamente.  

A melhoria da qualidade das aprendizagens e do ensino é um dos objetivos do Agrupamento, o que o 

leva a monitorizar, com regularidade, os progressos das crianças, na educação pré-escolar, e os 

resultados dos alunos dos vários níveis de ensino nos diferentes órgãos e estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica. Constata-se, ainda, que a equipa de autoavaliação já fez um 

levantamento das causas que têm tido um impacto negativo nos resultados académicos.  

Das análises efetuadas, a comunidade escolar assume que o insucesso é responsabilidade de todos os 

agentes educativos e refere fatores exógenos, muitos deles não específicos deste Agrupamento, para a 

sua explicação. Em alguns dos casos, como nas disciplinas de Biologia e de Físico-Química, foi apontada 

a grande mobilidade de docentes e, no que se refere ao insucesso no 7.º ano, em 2013-2014, a justificação 

reside no facto de os alunos serem oriundos de uma turma com percursos curriculares alternativos 

(PCA), à qual não foi possível dar continuidade, tendo os mesmos que reingressar no currículo regular. 

Urge assim, a identificação das causas internas subjacentes aos resultados obtidos, para que na posse 

dessa informação sejam delineadas as estratégias mais eficazes.  

Os valores de abandono escolar e de desistência, respeitantes ao último triénio, são de 0% no ensino 

básico e, de um aluno, no curso de educação e formação de adultos. 

Ainda que as variáveis de contexto sejam bastante desfavoráveis, os resultados situam-se globalmente 

em linha com os valores esperados, o que traduz práticas organizacionais eficazes. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

O plano de estudos e desenvolvimento do currículo, que consagra e adequa as orientações curriculares 

da educação pré-escolar e o currículo nacional, define, logo na sua introdução, os princípios e os valores 

pelos quais todos os elementos se devem pautar …qualidade, equidade, rigor, justiça, solidariedade e 

tolerância…. A comunidade educativa conhece os documentos estruturantes do Agrupamento, mais 

detalhadamente o regulamento interno e o plano anual de atividades sem que, todavia, tenha 

contribuído para a sua elaboração. Regista-se, pela positiva, a participação dos docentes e técnicos das 

atividades de enriquecimento curricular, recursos da autarquia, enquanto grupo organizador de 

algumas ações do plano anual de atividades, em colaboração com o Agrupamento.  

Apesar da inexistência de uma associação de pais e encarregados de educação, a participação daqueles 

na vida escolar dos seus educandos encontra-se assegurada através dos seus representantes nos 

conselhos de turma e no conselho geral. A avaliação que o Agrupamento efetuou, no último triénio, no 

que concerne à presença/participação dos pais e encarregados de educação nas reuniões ou no horário de 

atendimento com os docentes titulares de grupo/turma e com os diretores de turma, permitiu constatar 
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que não só essa presença vai diminuindo, à medida que os alunos vão progredindo na sua escolaridade, 

como é também mais reduzida, nos casos cujos educandos revelam mais dificuldades. Assim, o 

Agrupamento tem diligenciado no sentido de envolver os pais e encarregados de educação nas 

atividades que promove.  

A associação de estudantes encontra-se inativa há dois anos. Contudo, os alunos fazem-se representar 

pelo delegado de turma junto dos respetivos diretores ou direção e pelos seus representantes em sede de 

conselho geral. Existindo ainda vestígios da ação da extinta associação como é o caso da dinamização da 

rádio escolar, aproveitada pelos alunos das turmas do 9.º e do 12.º ano, há ainda espaço para a 

constituição da referida associação com mais-valias para o Agrupamento. 

A educação para a cidadania começa logo na educação pré-escolar, na parceria que estabelece com o 1.º 

ciclo do ensino básico, através do projeto Ler para Crescer, que se assume como a oferta complementar 

deste último nível de ensino. Apesar da supressão da disciplina de formação cívica nas matrizes 

curriculares, os diretores de turma, retiram, quando necessário, algum tempo à sua disciplina e 

continuam a trabalhar essa área com os seus alunos. De um modo geral, não existem problemas graves 

de comportamento. O ambiente vivenciado entre os discentes, docentes e não docentes é o de uma 

convivência saudável e de amizade. O Agrupamento monitoriza os casos de indisciplina e, no ano letivo 

transato, apenas um aluno, do ensino secundário, foi alvo de uma medida disciplinar sancionatória. 

Com o objetivo de conhecer o percurso pós-escolar dos estudantes que terminaram a sua formação no 

Agrupamento, tem-se procedido à recolha desses dados, através de inquérito por telefone e por email, 

desde o ano letivo de 2010-2011. Relativamente a 2013-2014, sabe-se que dos 11 discentes a frequentar 

o 12.º ano, cinco candidataram-se ao ensino superior tendo todos eles obtido colocação. Dos 13 alunos 

que concluíram o ensino secundário profissional, apenas cinco se encontram sem qualquer ocupação.  

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

Através da aplicação de questionários, no âmbito da presente avaliação externa, concluiu-se que o grau 

de satisfação da comunidade educativa é globalmente positivo. Os níveis de concordância (concordo e 

concordo totalmente) são elevados relativamente aos vários domínios em análise, com exceção para o  

conforto das salas de aula, na opinião dos trabalhadores não docentes. De realçar a opinião negativa de 

todos os interlocutores no que concerne à climatização das salas, designadamente as da escola-sede. 

Os quadros de valor e de excelência não se encontram instituídos. Apesar disso, no Dia do Diploma, os 

alunos são homenageados pelo seu desempenho académico. Os trabalhos dos discentes, expostos nas 

várias unidades educativas, e a atribuição e divulgação de prémios obtidos em concursos e competições 

são outras formas de valorização do sucesso. Contudo, estas estratégias de reconhecimento não 

contemplam a vertente social dos discentes e carecem de maior divulgação, interna e externa, a qual 

poderá ser potenciada com o recurso à página web. 

O facto de ter uma direção reconhecida pela abertura e disponibilidade, um corpo docente e não docente 

que, em prol dos alunos e da educação, trabalha, muitas vezes, voluntariamente, e de possuir um 

polivalente com excelentes condições, faz com que, não raras vezes, o Agrupamento seja solicitado para 

a realização de eventos emblemáticos do município, com grande afluência da comunidade e dos 

concelhos limítrofes. Internamente, pelas razões atrás referenciadas, são desenvolvidas várias 

iniciativas, também bastante participadas, de que são exemplo, as festas do S. Martinho, do Halloween, 

do Natal e do Carnaval assim como o Sarau de Ginástica e Dança, promovido no final do ano letivo. As 

ações de cariz solidário, seja pela iniciativa do Agrupamento como, por exemplo, a celebração da Missa e 

o lanche de Natal para os idosos do concelho, os concertos de música e a noite de Fados, destinados a 

angariar fundos para instituições locais e a Corrida Solidária, seja pela resposta a solicitações de outras 

entidades, reforçam a imagem de uma escola ao serviço da comunidade.  
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De referir ainda que o Agrupamento presta um bom serviço à comunidade pelo importante papel que 

tem assumido na redução dos défices de qualificação da população adulta através do extinto Centro de 

Novas Oportunidades e dos cursos de educação e formação de adultos, podendo o atual Centro de 

Qualificação e Ensino Profissional ser utilizado com o mesmo fim. 

Em suma, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta 

uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes. 

Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio Resultados. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO  

O Agrupamento elaborou o plano de estudos e desenvolvimento do currículo enquanto documento 

agregador das orientações curriculares para a educação pré-escolar, do currículo nacional e das metas 

curriculares abrangendo todos os níveis de educação e ensino. Tendo em vista a operacionalização, o 

mais uniforme possível dos planos dos grupos e das turmas, aquele documento orientador inclui a 

estrutura comum a que estes planos deverão obedecer. Porém, a eficácia destes é reduzida, tendo em 

conta que, excetuando os do 1.º ciclo do ensino básico, não se explicitam as estratégias de diferenciação 

pedagógica nem a sua adequação em função das características das crianças e dos alunos. 

Dá-se nota do trabalho colaborativo entre os docentes. O planeamento na educação pré-escolar e no 1.º 

ciclo é realizado, por grupo/ano de escolaridade, no seio dos respetivos departamentos curriculares. 

Quanto aos restantes níveis de ensino, o mesmo é concretizado nos grupos de recrutamento, assumindo 

a figura do subcoordenador, neste âmbito, um papel relevante. Os docentes elaboram também em 

conjunto alguns materiais didáticos, os instrumentos de avaliação, bem como as matrizes dos testes e as 

de correção. 

A articulação curricular horizontal e vertical é preparada nos conselhos de docentes e de turma. Para 

além disso, com o intuito de melhorar as práticas, assegurando a transição entre ciclos, a continuidade 

pedagógica e a boa utilização dos recursos, o Agrupamento tem vindo a elaborar, anualmente, o 

documento projeto de articulação curricular entre níveis de ensino, com base nas metas curriculares.  

Destacam-se ainda as reuniões, no final do ano, entre os docentes da educação pré-escolar e os do 1.º 

ciclo, em que se transmite toda a informação relevante sobre as crianças que vão ingressar no novo ciclo. 

O mesmo acontece nos 2.º e 3.º ciclos, onde o diretor de turma, que se mantém, sempre que possível e 

desejável, fornece toda a informação e documentação ao colega que vai receber aqueles alunos. Fruto do 

trabalho colaborativo, refere-se também a construção do Guião do Diretor de Turma, pelos respetivos 

coordenadores, documento que contém toda a informação necessária ao bom desempenho do cargo. 

O plano anual de atividades evidencia uma boa ligação à comunidade. A participação do Agrupamento 

com os seus alunos em iniciativas como Comemoração do Dia do Patrono, Torneio de Jogos 

Tradicionais, Um dia na Escola-sede, Feira Medieval e visitas de estudo a Miróbriga, ao Centro 

Arqueológico – Mesas do Castelinho contribui para a valorização e preservação do património cultural, 

local e regional e para a contextualização do currículo. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO  

A realização de registos de observação, na educação pré-escolar, e de avaliação diagnóstica nos restantes 

níveis e ciclos de ensino, permite a adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e 

aos ritmos de aprendizagem das crianças e dos alunos. Os docentes titulares de grupo e de turma, bem 
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como os diretores de turma, para além dessa informação, tiveram ainda acesso àquela que lhes foi 

transmitida pelos colegas nas reuniões de articulação e veiculada no plano de grupo/turma anterior.  

O Agrupamento, na posse dos resultados escolares obtidos pelos discentes nos anos letivos anteriores, 

tem vindo a implementar turmas com percursos curriculares alternativos, cursos profissionais e de 

educação e formação de adultos, e a ajustar a distribuição do serviço docente, de forma a adequar a sua 

oferta educativa ao perfil dos alunos e, assim, melhorar os resultados. No contexto de sala de aula, os 

docentes, suportados pelos resultados das avaliações formativa e sumativa, alteram estratégias e têm 

proposto, nos conselhos de docentes e de turma, medidas de promoção do sucesso escolar, tais como o 

apoio individualizado, a sala de estudo e as tutorias. 

O Agrupamento é integrador e inclusivo e presta, em conjunto com um vasto leque de parcerias, um 

acompanhamento adequado às crianças e aos alunos, mobilizando todos os meios para lhes proporcionar 

um ensino de qualidade. Os de outras nacionalidades e etnias, bem como os que manifestam 

dificuldades de aprendizagem ou que têm necessidades educativas especiais de carácter permanente 

encontram-se efetivamente bem integrados e acompanhados.  

Do departamento de expressões faz parte o Núcleo de Apoio Educativo (NAE), uma equipa 

multidisciplinar, que tem como primeira função a receção de todos os pedidos de referenciação, as 

avaliações especializadas no âmbito da classificação internacional de funcionalidade (CIF) e o 

encaminhamento das crianças e dos alunos para os apoios previstos no âmbito das necessidades 

educativas especiais. O NAE criou, em 2014-2015 um projeto que designa por Projeto de Intervenção e 

Reeducação nas Dificuldades de Aprendizagem e que visa apoiar os alunos, do 1.º ciclo ao ensino 

secundário, que não são elegíveis para os apoios no âmbito da educação especial. O projeto tem a 

importante particularidade de se destinar também aos docentes e às famílias dos referidos alunos, 

munindo-os de estratégias, técnicas e instrumentos de apoio, a utilizar no dia-a-dia, em sala de aula e 

em casa, visando a eficácia e a melhoria dos resultados, o que constitui uma boa prática a assinalar. 

À data, encontram-se a frequentar o Agrupamento 60 crianças e alunos com necessidades educativas 

especiais. Estão integrados na unidade de apoio especializado 10 alunos, sendo que nove desenvolvem o 

seu plano individual de transição (PIT), na unidade, nas escolas do Agrupamento (ex. biblioteca, 

reprografia, Jardim de Infância de Almodôvar, pavilhão e espaços desportivos da escola-sede) e nos 

bombeiros voluntários. Os locais selecionados para a realização dos PIT visam a integração dos alunos 

na vida pós-escolar e são, atendendo ao perfil dos mesmos, os mais adequados. 

Os recursos educativos são, globalmente, bem aproveitados pelos docentes. As instalações são 

rendibilizadas e a tecnologia existente nas salas de aula é utilizada no apoio às práticas de ensino. 

Todavia, os quadros interativos são usados apenas por alguns docentes e para projeção, não se retirando 

dessa forma toda a potencialidade do equipamento e as vantagens no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

As bibliotecas, situadas na escola-sede e na Escola Básica de Almodôvar, encontram-se integradas na 

rede de bibliotecas escolares, estão bem organizadas e desenvolvem iniciativas de promoção do livro e da 

leitura. O projeto para 2014-2015, Ler+ para Crescer em Cidadania contempla outros, como Poemas com 

Luz, Todos Juntos Vamos Ler, Queres Saber? A Biblioteca Escolar e a Poesia Popular, todos eles 

destinados a públicos específicos mas com o objetivo comum de promover o gosto pela leitura e pela 

escrita. Desenvolvem ainda o Projeto Itinerância e trabalham, em articulação com a biblioteca 

municipal, na dinamização do projeto A Ilha do Tesouro. 

A nível do 1.º ciclo do ensino básico, alguns dos docentes titulares de turma, justificando o facto com a 

diminuição dos tempos para o efeito e com a oferta, nas atividades de enriquecimento curricular, do 

ensino do inglês, ensino da música e da atividade física e desportiva, relegam para segundo plano a 
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lecionação das áreas curriculares de expressões artísticas e físico-motoras, o que deverá merecer 

reflexão. 

A realização de atividades experimentais acontece com alguma regularidade, em todos os níveis de 

educação e ensino. As crianças e os alunos de todo o concelho, a título de exemplo, desenvolvem, em 

articulação, o projeto A Natureza e os Seus Elementos: Terra, Água, Fogo e Ar, e deslocam-se, ainda, 

semanalmente, à escola-sede onde, com os docentes das disciplinas de físico-química, realizam outras 

experiências. De realçar que os docentes que lecionam nos laboratórios exercem, por sua iniciativa, as 

tarefas de limpeza de materiais específicos, visto não terem o apoio de assistentes operacionais com 

formação para o efeito. 

Há uma valorização da dimensão artística do currículo, evidente, por exemplo no ensino da música, na 

oferta de escola de Educação Tecnológica e na dinamização da rádio e de clubes, designadamente o 

KPOP. 

O Agrupamento não iniciou qualquer procedimento de supervisão da prática letiva em sala de aula, na 

perspetiva de contribuir para a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, para o 

desenvolvimento profissional dos docentes e para a melhoria dos resultados. 

  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Os critérios gerais de avaliação são explícitos, conhecidos pelos discentes e encarregados de educação, e 

estão operacionalizados em grelhas para cada ano/disciplina. Sublinha-se o recurso à avaliação 

formativa e à autoavaliação, no sentido da regulação dos processos de ensino e de aprendizagem, 

aferindo os respetivos instrumentos em resultado da elaboração conjunta de matrizes, que acontece em 

todos os níveis de ensino e em quase todas as disciplinas.  

 

Na educação pré-escolar e nos restantes níveis de ensino procede-se à recolha sistemática de informação 

e ao registo trimestral dos progressos das crianças e dos alunos em fichas criadas para o efeito. No final 

de cada período letivo, os registos individuais de avaliação são dados a conhecer aos pais e encarregados 

de educação, o que contribui para o envolvimento no processo educativo dos seus educandos. 

  

Na correção dos testes de avaliação sumativa, utilizam-se os mesmos critérios e procedimentos das 

provas finais de ciclo e dos exames nacionais desde o 4.º ano de escolaridade ao ensino secundário, com o 

intuito de preparar os discentes e potenciar o sucesso escolar. A divulgação aos alunos das matrizes dos 

testes e dos critérios de correção contribui para a transparência do processo avaliativo e para um maior 

envolvimento dos próprios na sua avaliação, constituindo uma prática a generalizar. 

A reflexão sobre os resultados académicos tem conduzido a alterações nas medidas e estratégias de 

promoção do sucesso escolar, sobretudo nas disciplinas de Português e de Matemática, nomeadamente a 

criação da sala de estudo, a coadjuvação na disciplina de Matemática no 6.º ano de escolaridade, a oferta 

de tutorias, para além dos apoios educativos e de alguns projetos como Oficina da Leitura e Escrita, 

Clube de Proteção Civil, Cantinho da Filosofia, V Encontro aqui há Ciência e Palavras, Cidades 

Sustentáveis e Descobre o Cientista que Há em Ti.  

 

No que concerne às taxas de sucesso dos discentes que beneficiaram de apoios educativos, o 

Agrupamento efetuou o levantamento desses dados, no triénio e por ano de escolaridade, concluindo 

que, no ano letivo de 2013-2014, foram alcançadas taxas de 100% por alunos dos 8.º e 11.º anos.  

Relativamente à prevenção e resolução dos casos de desistência e de abandono escolares, o 

Agrupamento tem desenvolvido um trabalho articulado entre os diversos profissionais. Visto tratar-se 

de um concelho com uma baixa densidade populacional, as situações sinalizadas são precocemente 
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identificadas e prontamente tratadas pelo diretor de turma e, as mais complexas, são encaminhadas 

para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A diversificação da oferta formativa, através dos 

cursos de educação e formação de adultos, das turmas com percursos curriculares alternativos e, dos 

cursos profissionais no ensino secundário, foi a solução encontrada para contornar o problema e 

responder aos interesses e necessidades dos alunos.  

Em síntese, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 

Apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes, o que justifica a atribuição da classificação de BOM no domínio Prestação 

do Serviço Educativo. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO 

LIDERANÇA 

No projeto educativo desenhado para 2013-2017 encontram-se definidas três grandes áreas prioritárias, 

Qualidade e sucesso escolar, Cidadania e ambiente escolar e Relação do Agrupamento com a 

comunidade local. Para cada uma delas foram delineadas metas, objetivos e recursos para a sua 

concretização. Quanto aos indicadores de monitorização, na sua grande maioria pouco percetíveis no 

texto, carecem de melhoria. Orgulhosamente a direção faz questão de lhe inscrever o pensamento do seu 

patrono …a solidariedade com quem mais precisa, a inteira e constante disponibilidade para servir o 

outro, a luta pela liberdade de expressão e de opinião, pela justiça social e contra toda e qualquer forma 

de opressão do ser humano… para que o Agrupamento lhe possa seguir os passos. Este documento e o 

plano anual de atividades, que o operacionaliza, encontram-se em sintonia. 

O conselho geral conhece as competências que lhe estão adstritas e exerce-as de forma dinâmica e ativa. 

No ano letivo transato, por exemplo, apresentou propostas relativas aos horários dos alunos e à 

necessidade de formação dos docentes nas didáticas da Matemática e do Português. É evidente a 

articulação existente entre este órgão e a direção e entre esta e os restantes órgãos e estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica.  

A diretora mobiliza os intervenientes na resolução dos problemas, assume um forte compromisso com os 

objetivos delineados no projeto educativo e aposta na qualidade da comunicação/relação. A valorização 

das lideranças intermédias, dos trabalhadores docentes e não docentes, assim como a atenção dada aos 

recursos humanos e materiais, são aspetos conhecidos e reconhecidos por todos. 

É feita uma boa utilização dos recursos e dos equipamentos. Os edifícios reúnem, na generalidade, as 

condições adequadas à educação e ao ensino, sendo de destacar, na escola-sede, o polivalente, partilhado 

com a comunidade, os laboratórios e as bibliotecas, a partir das quais irradia uma dinâmica muito 

elogiada pela comunidade escolar. Contudo, em Aldeia dos Fernandes funciona uma sala de aula, num 

espaço exíguo, onde antes era um hall de entrada da escola, e que não reúne as mínimas condições para 

a lecionação. 

O Agrupamento conta com uma rede de parcerias alargada, indispensáveis ao trabalho a desenvolver e 

às respostas que pretende para a sua população escolar. Dá-se nota do importante papel da autarquia, 

nomeadamente na requalificação dos edifícios da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, na manutenção dos 

espaços verdes, na disponibilização de transportes (visitas de estudo, Desporto Escolar), de técnicos e de 

docentes e no âmbito da formação em contexto de trabalho. Destaca-se ainda a boa articulação com as 

juntas de freguesia do concelho, com os Cavaleiros da Vila Negra (hipoterapia para os alunos com 

necessidades educativas especiais), com a Guarda Nacional Republicana, através da Escola-Segura, com 

a CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e de Solidariedade 
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Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar (cedência de diversos terapeutas), com a 

Somincor – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, SA (apoio social), entre outras.   

A obtenção de prémios em concursos nacionais, a participação em conferências e apresentação de 

comunicações por parte de alunos e professores têm um impacto muito positivo na criação de um 

ambiente educativo mais rico, na autoestima, no sentido de pertença, na consolidação de aprendizagens 

e na aquisição de outras competências. 

 

GESTÃO  

A constituição dos grupos e das turmas e a elaboração dos horários obedecem a critérios pedagógicos 

previamente definidos e elencados no projeto educativo e no plano de estudos e desenvolvimento do 

currículo. Tem-se em conta o condicionalismo do horário dos transportes escolares ainda considerado 

desadequado e apontado como um constrangimento na avaliação externa anterior, porque, para além 

dos tempos de espera, é impeditivo da participação dos discentes transportados em atividades do seu 

interesse, como sejam as do Desporto Escolar e as de apoio educativo, às quartas-feiras. 

A gestão do pessoal não docente atende ao perfil e às competências individuais. De modo a garantir o 

funcionamento dos vários setores e serviços, a distribuição de serviço dos trabalhadores é efetuada, no 

início do ano letivo, após as reuniões que acontecem entre a direção, a coordenadora técnica e a 

encarregada operacional. 

Apesar da insatisfação demonstrada pelos assistentes operacionais motivada pela redução do número de 

trabalhadores, por motivos diversos, o bom relacionamento entre todos, e, em particular, com a direção, 

permite que estes trabalhadores assegurem o serviço, voluntariamente, não se encontrando por ora, 

segundo os interlocutores, nenhum setor em risco.  

No que respeita aos serviços administrativos, sublinha-se o conhecimento que, pelo menos, duas pessoas 

têm da mesma área, de modo a que seja assegurado o serviço na ausência de um assistente técnico, a 

criação de condições de privacidade no atendimento no âmbito das situações relativas à ação social 

escolar assim como o bom relacionamento entre os trabalhadores afetos a este setor. 

A distribuição do serviço, no que respeita ao pessoal docente, prioriza a manutenção das equipas 

pedagógicas, a fim de garantir a estabilidade da relação pedagógica e fomentar o trabalho cooperativo, 

sendo este também o critério aplicado ao cargo de diretor de turma, de forma a promover a integração 

dos alunos e a relação com as famílias. A disponibilização do contacto pessoal (telemóvel e email) aos 

discentes e aos pais e encarregados de educação demonstra o empenho dos diretores de turma no 

sucesso dos seus alunos, envolvendo-os e responsabilizando-os, assim como às respetivas famílias, pelos 

resultados a alcançar.   

No que diz respeito aos novos docentes, o acolhimento é feito pela direção e, nos serviços 

administrativos, é-lhes criada uma conta de email. São apresentados aos subcoordenadores e restantes 

colegas, que têm a responsabilidade de lhes transmitir informações, entregar documentação, apresentar 

a organização e o seu funcionamento e de os acompanhar numa visita aos espaços, o que facilita a sua 

integração.  

No sentido de promover o desenvolvimento profissional, é feito, anualmente, junto dos trabalhadores, o 

levantamento das necessidades de formação. Dá-se nota de algumas das ações realizadas em 2013-2014, 

por docentes e não docentes, designadamente Animação 2D, Procedimento Disciplinar, Crianças com 

Necessidades Educativas Especiais e Socialização, Desenvolvimento e Formas de Intervenção, que têm, 

de certa forma, favorecido o melhor desempenho profissional dos agentes educativos. 
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Os circuitos de comunicação interna e externa revelam-se eficazes na divulgação dos documentos e das 

iniciativas. O acesso e a comunicação dos pais e encarregados de educação com o Agrupamento são 

fáceis, tanto em termos presenciais, como através do recurso a outros meios, tais como, a sebenta, na 

educação pré-escolar, a caderneta do aluno, o contacto telefónico, o correio eletrónico e a página web. 

O Agrupamento tem vindo a captar verbas provenientes do Programa Operacional de Potencial Humano 

(POPH), através das candidaturas aos cursos profissionais e a outros projetos. Financia-se ainda 

através da cedência a título oneroso de espaços (salas para formações e o polivalente), sendo que as 

verbas angariadas são utilizadas nos respetivos projetos e maioritariamente na aquisição de 

equipamento ou material pedagógico, o que tem tido impacto positivo nas práticas desenvolvidas. A 

promoção do bem-estar e a melhoria da qualidade do serviço educativo foram as opções definidas no 

conselho administrativo e as aprovadas em sede de conselho geral. 

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

O processo de autoavaliação, um dos pontos fracos assinalados na avaliação externa anterior, 

designadamente “a constituição da equipa de autoavaliação, apenas por docentes, impeditiva de uma 

maior abrangência do trabalho de conceção e das propostas de melhoria produzidas”, revela ainda 

muitas fragilidades. 

Se, por um lado, a equipa antes formada apenas por docentes, incluindo a diretora e o subdiretor, foi 

ampliada e integra, agora, mais uma adjunta da direção, três docentes, uma aluna e uma assistente 

operacional, por outro, embora se preveja, não inclui, por enquanto, os pais e encarregados de educação, 

pelo que o trabalho desenvolvido não conta com o contributo destes e está concentrado na liderança. 

Cientes da complexidade da realização de um trabalho desta natureza, considera-se que, ainda assim, o 

período temporal definido para o começo e terminus do mesmo, 2010-2011 a 2014-2015, foi excessivo.  

A equipa de autoavaliação já havia anteriormente avaliado as áreas que se propôs agora avaliar: o 

Centro de Novas Oportunidades, o ensino profissional, os resultados escolares dos alunos (4.º, 6.º, 9.º, 

11.º e 12.º anos de escolaridade), as bibliotecas escolares/centro de recursos e os serviços, sendo que, na 

primeira vez, e na posse dos resultados obtidos, considerando os pontos fracos identificados, foram 

delineadas medidas para os ultrapassar. 

Assim, as opções de continuar a avaliar o grau de satisfação de um serviço já extinto, o Centro de Novas 

Oportunidades, e de um outro que começou recentemente a estruturar-se, como é o caso do Centro de 

Qualificação e Ensino Profissional, não parecem as mais adequadas, uma vez que, para a primeira, a 

melhoria, a ser necessária, seria extemporânea, e para a segunda, como o próprio relatório demonstrou, 

não foi possível recolher qualquer tipo de informação. 

Além disso, a autoavaliação das bibliotecas escolares é já um procedimento que as mesmas desenvolvem 

autonomamente, pelo que não havia necessidade deste item se constituir como área a avaliar, bastando 

inclui-lo no relatório final, dando nota, da sua procedência. 

Por fim, e dadas as fragilidades existentes e reconhecidas pela equipa de autoavaliação no que respeita 

a todo o processo, designadamente o relatório final, torna-se fundamental a apresentação do mesmo pela 

respetiva equipa aos órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica para que se 

retirem as conclusões possíveis e passíveis de planos de melhoria e se envolva a comunidade educativa 

em torno do processo.  

Deste modo, a organização do processo de autoavaliação é uma área a reformular no sentido de 

incrementar a regulação do serviço educativo prestado, a qualidade das práticas profissionais e os 

resultados escolares pretendidos. 
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Em síntese, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta 

uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes. 

Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de 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 ambiente tranquilo e disciplinado, propício ao desenvolvimento das aprendizagens, 

conseguido, entre outros, pela ação dos diretores de turma e pela relação de proximidade que 

estabelecem quer com os alunos quer com as respetivas famílias; 

 A imagem de grande abertura e de polo de desenvolvimento social do Agrupamento bem como a 

sua capacidade de interação com a comunidade, que se reflete favoravelmente no seu 

reconhecimento público; 

 O trabalho realizado com os alunos com necessidades educativas especiais, com impacto 

positivo na sua inclusão;  

 A diversificação da oferta formativa atenta às necessidades dos discentes, que tem contribuído 

para a inexistência de abandono escolar; 

 O exercício, pela diretora, de uma liderança de proximidade e de envolvimento dos vários 

intervenientes educativos, com boas repercussões na capacidade de mobilização e na qualidade 

do ambiente de trabalho; 

 A consolidação de uma vasta rede de parcerias envolvendo a comunidade educativa, com 

impacto na qualidade do serviço prestado. 

 

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

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 A reflexão em torno do insucesso escolar, para que sejam claramente identificadas as suas 

causas e implementadas as estratégias mais adequadas, para uma melhoria significativa e 

consistente dos resultados; 

 A prática efetiva da diferenciação pedagógica em sala de aula, através da adequação das 

atividades às características e necessidades dos alunos, contribuindo para o sucesso escolar;  

 A lecionação das áreas curriculares de expressão artística e físico-motora, com vista ao 

desenvolvimento integral dos alunos; 

 A instituição de mecanismos sistemáticos de supervisão da prática letiva na sala de aula, 

enquanto estratégia formativa para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem e 

consequente repercussão nos resultados escolares; 

 A organização de um processo de autoavaliação, consistente e sustentado, tendo em vista a 

qualidade educativa e o progresso organizacional, na salvaguarda dos princípios da objetividade 

e da isenção no que concerne à constituição da equipa. 
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19.05.2015 

 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Carmen Palma, Hélder Guerreiro e Isabel Fialho 

 

 

Concordo. À consideração do Senhor 

Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, para homologação. 

O Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

 

 

 

 

 

 

Homologo. 

O Secretário de Estado do Ensino e da  

Administração Escolar 
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