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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 da 

Quinta do Conde – Sesimbra, realizada pela 

equipa de avaliação, na sequência da visita 

efetuada entre 13 e 16 de março de 2017. 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 todos os 

estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento.  

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 2016-2017 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 da Quinta do Conde foi criado por despacho de 9 de junho de 1999 e situa-se 

no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal. É constituído pelos dois estabelecimentos de educação e 

ensino anteriormente identificados. Celebrou contrato de autonomia em junho de 2013, que vigorou até 

ao ano letivo de 2015-2016, tendo sido prorrogado por mais um ano. Foi avaliado em novembro de 2010, 

no âmbito do primeiro ciclo de avaliação externa das escolas.  

Em 2016-2017, o Agrupamento é frequentado por 1010 crianças e alunos: 86 na educação pré-escolar 

(quatro grupos); 310 no 1.º ciclo do ensino básico (14 turmas); 226 no 2.º ciclo (10 turmas, uma das quais 

com percursos curriculares alternativos); 343 no 3.º ciclo (15 turmas); 19 num curso vocacional (uma 

turma); e 26 nos cursos de educação e formação de adultos (EFA), de nível secundário, tipo 1, em regime 

noturno. A oferta educativa contempla o ensino artístico especializado da música em regime articulado. 

No Agrupamento funcionam também duas unidades de ensino estruturado para a educação de alunos 

com perturbações do espetro do autismo.  

Da totalidade dos alunos, 3% são de nacionalidade estrangeira, provenientes de 17 países diferentes, 

tendo maior expressão os de origem brasileira. Relativamente à ação social escolar, 70% não beneficiam 

de auxílios económicos e, no que respeita às tecnologias de informação e comunicação, 89% possuem 

computador com ligação à internet. Os dados relativos às habilitações académicas dos pais e das mães 

dos alunos revelam que 12% têm formação superior e 28% possuem o ensino secundário. Quanto à sua 

ocupação profissional, 20% exercem atividades de nível superior e intermédio.  

O serviço educativo é assegurado por 91 docentes, dos quais 78% pertencem aos quadros e 85% lecionam 

há 10 ou mais anos, o que evidencia uma significativa estabilidade e experiência profissional. Os não 

docentes totalizam 53 trabalhadores, sendo que 53% têm 10 ou mais anos de serviço.  

De acordo com os dados de referência disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência relativamente ao ano letivo de 2014-2015, os valores das variáveis de contexto do Agrupamento, 

quando comparados com as outras escolas públicas, são bastante favoráveis, embora não seja dos mais 

favorecidos. Referem-se, em particular, a percentagem de alunos que não beneficiam de auxílios 

económicos no âmbito da ação social escolar e o número de docentes do quadro, no 1.º ciclo. 

 

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 

Na educação pré-escolar, a avaliação das aprendizagens das crianças permite conhecer os seus 

progressos. Esta informação é utilizada como suporte do planeamento e da ação educativa, o que 

promove aprendizagens diferenciadas e significativas. 

No ensino básico, e tendo em consideração os modelos para comparação estatística dos resultados 

académicos em escolas de contexto análogo, constata-se que, no ano letivo de 2014-2015, as 

classificações obtidas nas provas de avaliação externa de português se situaram acima dos valores 

esperados no 4.º e no 9.º ano de escolaridade. Analisado o triénio de 2012-2013 a 2014-2015, é de 
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assinalar a tendência de melhoria dos resultados nesta disciplina, à exceção do 6.º ano que, tendo 

oscilado, ficou aquém dos valores esperados, em 2014-2015. 

Na disciplina de matemática, no 9.º ano, as classificações obtidas pelos alunos posicionaram-se em linha 

com os valores esperados, em 2014-2015, e registam uma subida no triénio em apreço. Pelo contrário, no 

4.º ano verifica-se uma descida, com resultados aquém do esperado em 2014-2015. O 6.º ano apresenta 

valores em linha com o esperado, situação que também ocorreu nos dois anos letivos anteriores.  

No que concerne às taxas de conclusão dos anos terminais de ciclo, evidencia-se a consistência 

observada no 4.º ano, com valores em linha e acima dos esperados no período em análise. Pelo contrário, 

nos 6.º e 9.º anos verifica-se uma oscilação, apresentando, em 2014-2015, valores aquém do esperado no 

9.º ano e em linha no 6.º.  

Em síntese, no triénio em análise os resultados dos alunos situaram-se, globalmente, em linha com os 

valores esperados, o que denota práticas organizacionais eficazes e um impacto positivo da ação do 

Agrupamento nos desempenhos dos alunos. Todavia, e atendendo a que as variáveis de contexto são 

favoráveis, há necessidade de consolidar a qualidade das aprendizagens e a melhoria do sucesso 

académico, o que efetivamente já constitui uma das prioridades delineadas no planeamento 

estruturante, designadamente no plano de ação estratégica para o biénio 2016-2018. 

A taxa de conclusão dos cursos vocacionais, em 2015-2016, foi de 79% no 2.º ciclo, tendo o 3.º ciclo 

alcançado os 95,7%. O acompanhamento e o estímulo junto destes alunos, por parte dos diretores de 

curso/turma, têm sido um forte contributo para o sucesso observado nesta oferta formativa.  

A informação estatística disponibilizada, com regularidade e de forma pormenorizada, pela equipa de 

autoavaliação, tem permitido conhecer os resultados internos e externos nas diferentes áreas 

curriculares. Quanto à qualidade do sucesso, traduzida no êxito dos alunos em todas as disciplinas, em 

2015-2016, verifica-se uma evolução, exceto nos 6.º, 7.º e 9.º anos de escolaridade. 

A análise e a reflexão realizadas, quer pelos órgãos de direção, administração e gestão quer pelas 

estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, têm conduzido à implementação de 

diversas medidas de promoção do sucesso escolar, mais concentradas nos 4.º, 5.º, 6.º e 9.º anos, onde se 

destacam o apoio educativo direto, o reforço curricular, a coadjuvação, os grupos de sucesso, o apoio 

tutorial específico, a ação da psicóloga e o projeto Empresários para a Inclusão Social (EPIS).   

Sublinha-se o empenho do corpo docente em contrariar algumas das variáveis condicionadoras do 

sucesso educativo, como a sobrelotação da escola e o contexto socioeconómico e cultural de alguns 

alunos. Todavia, importa aprofundar o conhecimento sobre os fatores intrínsecos ao processo de ensino e 

de aprendizagem, no sentido de intensificar as práticas de diferenciação pedagógica desenvolvidas e a 

eficácia das medidas implementadas, de modo a incrementar a qualidade do sucesso. 

As taxas de abandono escolar apresentam um decréscimo no último triénio, situando-se em 0,3% no ano 

letivo de 2015-2016, no que respeita ao ensino regular. No mesmo período, pode observar-se, também, 

uma melhoria nos valores registados nos percursos formativos alternativos, que desceu de 11,7% para 

8,8%.  

 

RESULTADOS SOCIAIS 

A formação de cidadãos portadores de valores como solidariedade, respeito, tolerância e cooperação 

evidencia os princípios estruturantes da ação pedagógica, plasmados nos documentos do Agrupamento, 

sendo trabalhada transversalmente desde a educação pré-escolar até ao final do ensino básico. São 

variadas as ações que incrementam hábitos de participação cívica, de vida saudável e de educação 

ambiental, nomeadamente as concretizadas no âmbito dos projetos Assembleia Municipal de Jovens, 

Concurso Cores da Cidadania, Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC), Educação para a 
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Saúde (PES) e ECO Agrupamento. O espírito solidário está bem vincado em ações de voluntariado e 

campanhas de recolha de alimentos e roupas, assim como nas iniciativas Acantonamentos e Percursos a 

Pé “Caminhos de Santiago” e Apoio à Vitima.  

Também é relevante a diversidade de atividades do Desporto Escolar (basquetebol, escalada, cordas 

desportivas, danças urbanas, futsal, golfe, ginástica de grupo, ténis de mesa e xadrez) que proporcionam 

oportunidades de aprendizagem formativas e estimulantes. Igualmente de destacar, pela sua 

abrangência e impacto, é a distinção como Escola do Ano, atribuída na Gala do Desporto Escolar da 

Península de Setúbal. Na mesma linha, realça-se a constituição do grupo equipa de boccia para os 

alunos com necessidades educativas especiais.  

De mencionar, ainda, a valorização de competências pessoais e sociais com a adesão a projetos da 

Fundação Ilídio Pinho, às Olimpíadas da Biologia e da Química e a campeonatos de matemática, bem 

como os concursos literários promovidos pela biblioteca escolar e os desafios como Literacia 3D, 

relevantes nas dimensões da leitura, matemática e ciências. A realização de assembleias de turma e de 

delegados e a participação destes nos conselhos de turma incrementam a corresponsabilização dos 

alunos nas decisões que lhes dizem respeito, com impactos na sua conduta e capacidade crítica e de 

intervenção. Estão instituídos mecanismos para a sua auscultação que propiciam a reflexão sobre 

problemáticas da turma, da escola e do concelho. Viver Sesimbra: Bem-Estar e Equilíbrio com o subtema 

Desafios geracionais e multiculturais é um exemplo ilustrativo das dinâmicas de cidadania com forte 

impacto nas aprendizagens dos discentes e na visibilidade dos contributos prestados à comunidade. 

A intervenção perante as situações de indisciplina tem merecido especial atenção e mostra-se ajustada, 

registando-se um significativo decréscimo de procedimentos disciplinares nos últimos anos (de 12, em 

2013-2014, para dois, em 2015-2016). O mesmo ocorreu quanto ao número de autos de ocorrência com 

dias de suspensão de alunos, que diminuiu (de 130 para 88). Tal facto resulta de uma atuação 

concertada, com definição de critérios de atuação comuns, fundamentalmente de cariz preventivo, entre 

docentes, diretores de turma, pais e encarregados de educação, direção e, quando necessário, entidades 

locais e parceiros, com impacto muito positivo na resolução da conflitualidade e na promoção de um 

clima favorável à convivência. Quanto ao número de alunos com atividades de integração, verifica-se 

uma oscilação (43, 88, 30) no triénio, dadas as situações de comportamento existentes nos cursos 

vocacionais, aspeto que merece a reflexão dos responsáveis, em torno das causas que desencadeiam os 

comportamentos inadequados.  

Não se encontram instituídos mecanismos que permitam conhecer, com rigor, o percurso dos alunos 

após a conclusão dos seus estudos no Agrupamento, de modo a obter feedback da qualidade da ação 

educativa. Ainda que seja afirmado que grande parte prossegue os estudos e que é reduzido o número 

dos que ingressaram no mercado de trabalho, esta informação não resulta de procedimentos formais e 

sistemáticos, apresentando-se, portanto, como um aspeto a aprofundar. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A comunidade educativa auscultada, no âmbito da presente avaliação externa, através de questionários 

aplicados a alunos, pais e encarregados de educação e trabalhadores docentes e não docentes, revelou, 

na generalidade, bastante satisfação com o serviço prestado pelo Agrupamento.  

Relativamente aos alunos do 1.º ciclo, é evidente o agrado com a forma como os professores ensinam, 

com a utilização do computador na sala de aula e com as visitas de estudo realizadas. Os alunos dos 2.º e 

3.º ciclos assinalam, pela positiva, que conhecem as regras de comportamento e os critérios de avaliação 

e que têm vários amigos na escola. A higiene e limpeza dos espaços, o almoço que é servido e o conforto 

das salas de aula são os aspetos que colhem menor concordância. Os pais e encarregados de educação 

destacam que os filhos têm bons amigos na escola, que o diretor de turma é disponível e faz uma boa 

ligação à família e que a escola é limpa. Em contrapartida, manifestam algum desagrado acerca da 
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qualidade das instalações, do serviço de bufete e refeitório e do modo como são resolvidos os problemas 

de indisciplina. Os trabalhadores realçam, pela positiva, a abertura da escola ao exterior, o 

apetrechamento e funcionamento da biblioteca e o facto de a direção ser disponível e valorizar os seus 

contributos. Menos favorável é a perceção quanto às condições das salas de aula, ao comportamento dos 

alunos e ao respeito destes pelos professores. 

Revelam-se particularmente importantes as dinâmicas das associações de pais e encarregados de 

educação e a cooperação com a Câmara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia da Quinta do 

Conde, cuja intervenção tem sido fundamental na manutenção dos espaços escolares, na abrangência 

das respostas educativas e na concretização da componente prática dos cursos vocacionais. O 

Agrupamento conhece bem a comunidade onde está inserido e interage com várias entidades, o que 

promove uma atuação concertada e fomenta a qualidade do serviço educativo e o envolvimento de 

crianças, alunos e famílias em iniciativas diversificadas e enriquecedoras. Esta interação repercute-se 

positivamente no reconhecimento da sua ação, por parte da população local, e, em simultâneo, potencia 

o desenvolvimento do meio envolvente. 

A abertura ao exterior está patente em diversos projetos que, de forma intencional e sistemática, 

promovem a inclusão, a interculturalidade e a inovação pedagógica. Sublinha-se, a este nível, a adesão a 

concursos, campeonatos e outras iniciativas regionais, nacionais e europeias (DelfScolaire, Erasmus + e 

3C-Children) e a dinamização de eventos que envolvem a população, nomeadamente exposições, sessões 

(in)formativas e atividades desportivas, que constituem oportunidades para as crianças e os alunos 

mostrarem os seus talentos e têm contribuído para melhorar a imagem pública do Agrupamento. Há, 

ainda, a salientar a criação e a dinamização de uma diversidade de clubes de natureza cultural e 

desportiva, nomeadamente AEQC-TV, de Artes e Música, entre outros. Assume idêntico relevo a 

participação em vários eventos de iniciativa local, como o Desfile de Carnaval e o Dia da Família, que 

consolidam as interações.  

A valorização dos sucessos é refletida em iniciativas como a entrega anual de certificados/prémios aos 

alunos que se distinguem pelo mérito ou pela realização de outras atividades de valor, nomeadamente a 

nível desportivo. De igual modo, como forma de incentivar a participação das crianças e dos alunos no 

quotidiano escolar e de realçar os seus desempenhos, são efetuadas exposições de trabalhos e os eventos 

são publicitados na página da internet e em blogues, com repercussões muito positivas no 

reconhecimento pela comunidade. 

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 Resultados.  

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

O Agrupamento revela um planeamento consistente para reforçar a articulação entre ciclos nas 

vertentes organizativa, pedagógica e curricular. O trabalho a este nível tem sido intensificado, em 

resultado de uma diversidade de ações, inscritas no plano anual de atividades, no contrato de autonomia 

e no plano de ação estratégica, em consonância com o projeto educativo, o que tem vindo a possibilitar 

uma maior coerência e abrangência nas estratégias de gestão do currículo.  

Há evidências do planeamento de várias atividades conjuntas de contextualização do currículo 

relacionadas com a comemoração de efemérides, a dinamização de projetos, como, por exemplo, 

Memórias com História e Ler+Mar, iniciativas que envolvem crianças e alunos dos diferentes níveis de 

educação e ensino e que fomentam aprendizagens significativas. Neste âmbito, são concretizadas, em 
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algumas disciplinas, várias ações, destacando-se os projetos Eco Ludoteca e Horta Pedagógica e 

Biológica, a criação e patenteação de um doce regional e as atividades realizadas no Parque da Vila, com 

o apoio da associação de pais e encarregados de educação e da junta de freguesia, que têm permitido às 

crianças e aos alunos um maior conhecimento e interação com o meio local. 

A articulação interdisciplinar assenta também em ações planeadas nos departamentos curriculares e 

nos conselhos de turma e concretiza-se na execução do plano anual de atividades, dos projetos 

curriculares de grupo e dos planos de turma. Evidenciam-se, entre outras iniciativas, a visita a uma 

estação de tratamento de águas residuais e o mapeamento da zona territorial, ações que abrangem 

conteúdos programáticos de diferentes disciplinas. Igualmente, a continuidade de muitas das equipas 

pedagógicas tem fortalecido a articulação curricular horizontal e vertical. Assim, considera-se superado 

o ponto fraco referido na avaliação externa anterior “Reduzida articulação curricular entre os 2.º e 3.º 

ciclos com reflexos ao nível dos resultados educativos”. Porém, a reflexão sobre as orientações 

curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, sobretudo entre a educação pré-escolar e o 

1.º ciclo e entre este e o 2.º, é ainda um aspeto a aprofundar, de modo a priorizar a gestão vertical do 

currículo e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.  

A transmissão de informação sobre as crianças e os alunos, nos momentos de transição entre níveis e 

ciclos de educação, tem-se sustentado em reuniões entre os diferentes departamentos curriculares, entre 

docentes do mesmo grupo de recrutamento e/ou ano de escolaridade e entre docentes dos anos terminais 

e iniciais de ciclo. O trabalho que lhe está subjacente, embora ainda não tenha a eficácia pretendida na 

sequencialidade das aprendizagens, contribui para um diagnóstico das situações e para uma melhor 

adequação das estratégias a implementar. Acresce que recentemente foi constituído um único 

departamento curricular que inclui os docentes da educação pré-escolar e os do 1.º ciclo, com o intuito de 

agilizar a partilha destas informações e o planeamento de atividades conjuntas. Considera-se, assim, 

superado o ponto fraco referido, neste âmbito, na anterior avaliação externa. Todavia, é fundamental que 

seja dada visibilidade à educação pré-escolar e salvaguardadas as suas especificidades.  

A coerência entre o que é ensinado e avaliado consubstancia-se na aferição das aprendizagens, na 

existência de critérios de avaliação gerais e específicos claros, na uniformização dos procedimentos e na 

calibragem de alguns instrumentos de registo e de avaliação. Estes são amplamente divulgados junto 

dos alunos e dos encarregados de educação, que consideram a avaliação imparcial e justa. 

Sublinha-se, pela positiva, o trabalho colaborativo entre docentes que tem vindo progressivamente a 

desenvolver-se, organizado em tempos comuns, evidente no planeamento conjunto de conteúdos a 

lecionar, na definição de critérios de avaliação e na análise de resultados, contextos e problemas que 

afetam as aprendizagens das crianças e dos alunos. As tecnologias de informação e comunicação (por 

exemplo, o correio eletrónico, a Dropbox e o Google Drive) têm tido um papel importante nas atividades 

de colaboração. Este trabalho tem-se consolidado, através da análise das metas curriculares, da tomada 

de decisão sobre as metodologias e as estratégias de aprendizagem a gerir e a operacionalizar em sede de 

grupo, turma e conselho de turma. Na mesma linha, tem-se concretizado na exploração de conteúdos 

afins das diferentes disciplinas e no planeamento de atividades, designadamente na organização e no 

desenvolvimento de projetos e de visitas de estudo. Contudo, o trabalho entre pares ainda é um aspeto a 

aprofundar, de modo a incrementar o seu impacto na qualidade das práticas pedagógicas. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

O planeamento de curto prazo é da responsabilidade individual, cabendo, de um modo geral, a cada 

docente a sua adequação às especificidades dos grupos ou turmas. A identificação de matérias em que os 

alunos demonstram maiores dificuldades, com vista à implementação de estratégias para a sua 

superação, constitui também uma prática a distinguir. Neste âmbito, destaca-se a coadjuvação em 

turmas de transição de ciclo, nas disciplinas de matemática (4.º e 5.º anos de escolaridade) e de inglês 

(4.º, 5.º e 6.º anos), ação que visa igualmente promover a articulação vertical do currículo. Como medidas 
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de promoção do sucesso salienta-se o reforço de conhecimentos proporcionado na sala de estudo, o apoio 

tutorial específico e o projeto EPIS.  

As práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula nem sempre se mostram consistentes, e, por 

vezes, são remetidas para as medidas de promoção do sucesso escolar que têm vindo a ser 

desenvolvidas. Não há, ainda, evidências de um trabalho generalizado e sistemático de adequação do 

ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, enquanto dinâmica transversal a todos 

os departamentos curriculares. A coadjuvação tem constituído um elemento importante de apoio a 

práticas de diferenciação pedagógica, mas estas revelam-se pontuais. Assim, o incremento da reflexão 

sobre estas medidas educativas, numa perspetiva de complementaridade das práticas em sala de aula, 

com impacto no planeamento, na diversidade de estratégias e na efetiva monitorização dos progressos, 

firmada num trabalho de proximidade entre os docentes, é uma área a reforçar. Considera-se, portanto, 

parcialmente superado o ponto fraco referido na avaliação externa anterior “Práticas de diferenciação 

pedagógica com pouca expressão ao nível dos 2.º e 3.º ciclos, em sala de aula, como contributo para a 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem e consequente qualidade do sucesso”. 

Às crianças e aos alunos com necessidades educativas especiais é proporcionada uma resposta adequada 

às suas especificidades, em resultado de uma ação articulada entre os docentes, os professores de 

educação especial, as famílias, a psicóloga, a Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, entre outras entidades, o que promove a sua inclusão e 

sucesso. Os alunos com currículo específico individual e com plano individual de transição concretizam 

atividades significativas para as suas aprendizagens em empresas parceiras. São asseguradas aulas 

individualizadas de português e de matemática, cozinha funcional, hipoterapia e hidroterapia aos alunos 

que frequentam as unidades de ensino estruturado. Concorrem para a cultura inclusiva o plano de 

desenvolvimento do currículo destes alunos e o modo como estes são integrados no quotidiano escolar. 

Há evidências da disseminação de boas práticas nos vários grupos de recrutamento, quer pela 

diversidade de metodologias de ensino utilizadas e pela ajuda entre pares quer pelo estímulo ao 

trabalho autónomo dos alunos, sendo importante promover a sua generalização, sobretudo, no 1.º ciclo. 

Sobressai o incentivo que é conferido à melhoria dos desempenhos, designadamente através de desafios 

motivadores que não só estimulam o conhecimento, mas também valorizam as capacidades dos alunos 

(Grupos de Sucesso). A contextualização de aprendizagens nos cursos vocacionais, que contribuem para 

a aquisição de ferramentas úteis para a inserção no mercado de trabalho, afigura-se, igualmente, com 

potencialidade para impulsionar bons resultados. 

O recurso a metodologias ativas e experimentais ocorre nas áreas curriculares específicas e em 

iniciativas levadas a cabo pelos departamentos. Destas, destacam-se a realização de atividades de 

âmbito experimental na educação pré-escolar, as práticas laboratoriais nos Dias Abertos ao 1.º ciclo, as 

atividades de programação também neste ciclo e a implementação do Scratch, no 5.º ano, na disciplina 

de matemática, para além da já referida participação nos projetos da Fundação Ilídio Pinho, nas 

Olimpíadas da Biologia e da Química e nos campeonatos de matemática. Recolheram-se, assim, 

evidências de que as componentes laboratorial, experimental e de campo assumem um caráter regular e 

sistemático em todos os níveis de educação e ensino, o que potencia o desenvolvimento da literacia 

científica. 

Na gestão do tempo escolar, a conciliação entre os horários das atividades letivas, as de enriquecimento 

do currículo e os apoios educativos é bem conseguida. As estratégias de ensino têm vindo a incorporar os 

recursos disponibilizados pela biblioteca escolar. Esta regista alguma utilização para estudo autónomo, 

para aulas e iniciativas de professores, alunos e docente responsável por este espaço, assumindo um 

papel importante no apoio ao desenvolvimento do currículo e na formação de leitores, através das 

atividades dinamizadas com este objetivo. Salientam-se, entre várias, o Conto na Hora, a Feira do Livro, 

concursos literários, Literacia 3D e a organização de diversas palestras realizadas por escritores. 
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A valorização da dimensão artística é evidente não só por via da oferta do ensino artístico especializado 

da música em regime articulado, em parceria com o Conservatório Regional de Setúbal, mas também na 

educação pré-escolar e na componente curricular do 1.º ciclo, nas disciplinas de educação musical, visual 

e tecnológica. Destacam-se as atividades realizadas pelos clubes de Dança, de Artes, de Música e de 

AEQC-TV e a prática regular de exposições dos trabalhos das crianças e dos alunos que fomentam a sua 

formação integral e contribuem para o embelezamento dos espaços escolares. Além disso, o plano anual 

de atividades contempla vários projetos promotores de aprendizagens neste domínio. Fomentam-se, 

entre outras, idas ao teatro e ao cinema, sessões de fotografia e a filmagem de eventos no concelho, em 

articulação com a câmara municipal, iniciativas cruciais para divulgar a imagem do Agrupamento e 

estreitar a sua ligação à comunidade. 

O acompanhamento do trabalho dos docentes concretiza-se, em regra, nas reuniões dos departamentos 

curriculares e dos grupos de recrutamento ou ano de escolaridade e recai, sobretudo, na verificação do 

cumprimento dos programas, da aplicação dos critérios de avaliação e na análise dos resultados 

académicos. Realça-se a importância de algumas coadjuvações efetuadas, também como forma de 

fomentar a partilha de experiências e a reflexão sobre a prática letiva. Ainda assim, seria importante 

perspetivar mecanismos de preparação e observação entre pares da atividade letiva, por forma a 

promover uma reflexão mais aprofundada dessas práticas, com reflexos no desenvolvimento profissional 

dos professores e, consequentemente, na melhoria da prestação do serviço educativo. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

A coerência entre o ensino e a avaliação é promovida pela vertente formativa articulada com as 

restantes modalidades, pela aplicação de critérios gerais e específicos e pela utilização de diversos 

instrumentos. As matrizes de fichas e testes respeitam os critérios de avaliação e são construídas por 

disciplina/ano de escolaridade. A fiabilidade e a validade do processo avaliativo são potenciadas através 

do trabalho colaborativo e, nalguns casos, de aplicação de testes comuns.  

As crianças e os alunos são envolvidos em práticas de autoavaliação, aspeto que contribui para a sua 

participação no processo avaliativo. O Agrupamento, para além de informar os alunos sobre os critérios 

de avaliação nas diferentes disciplinas, no início do ano letivo, disponibiliza-os na sua página web, 

valorizando-se, assim, o princípio da transparência que deve nortear este processo.  

Na educação pré-escolar, a avaliação incide nos progressos das crianças nas áreas de conteúdo das 

orientações curriculares, com recurso a registos de observação. Tais procedimentos fomentam uma 

intervenção diferenciada, promovem o envolvimento dos pais e encarregados de educação no processo 

educativo e favorecem a continuidade do percurso escolar das crianças. No ensino básico, a avaliação das 

aprendizagens tem subjacente a triangulação de dados recolhidos em vários instrumentos e tarefas, 

nomeadamente os testes, os trabalhos de grupo e os projetos. De sublinhar o facto de os professores, no 

geral, fornecerem informação de retorno aos alunos sobre os seus desempenhos, explicitando-lhes as 

dificuldades e apontando-lhes caminhos a percorrer no sentido da melhoria das suas aprendizagens. 

Estas práticas traduzem, claramente, uma avaliação de caráter formativo. 

A reflexão que as diferentes estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica fazem sobre o 

impacto das medidas de promoção do sucesso escolar, na sequência da recolha e tratamento de dados 

efetuados pela equipa de autoavaliação, possibilita a obtenção de um maior conhecimento sobre a 

eficácia das ações e desencadeia, quando necessário, a sua reformulação.  

É de salientar a criação de Grupos de Sucesso, constituídos por alunos que obtêm os melhores resultados 

em cada uma das disciplinas, possibilitando-lhes o desenvolvimento de outros projetos, onde se 

distinguem as atividades de ciências experimentais que costumam ser partilhadas com as crianças da 

educação pré-escolar, os alunos do 1.º ciclo e os dos cursos vocacionais. 
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A atuação consistente entre docentes, diretores de turma em articulação com os parceiros locais da rede 

social, designadamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a Associação EPIS, 

acompanhando os alunos em situação de risco, tem contribuído para a diminuição do absentismo e do 

abandono escolar. É de sublinhar que o contrato de autonomia contém um conjunto de ações, 

regularmente monitorizadas, que têm sido fundamentais para consolidar essa redução. Paralelamente, 

a oferta educativa foi organizada no sentido de conciliar as preferências dos alunos com os recursos 

disponíveis e as necessidades locais, perspetivando a melhoria do sucesso. 

Em síntese, tendo em conta os juízos avaliativos formulados neste domínio, os pontos fortes 

predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais 

generalizadas e eficazes, o que justifica a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio 

Prestação do Serviço Educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

A diretora e a sua equipa têm o reconhecimento generalizado da comunidade escolar, designadamente 

pela disponibilidade manifestada e pela valorização dos contributos e das propostas de melhoria 

apresentado pelos vários atores educativos. Demonstram um elevado sentido de responsabilidade e 

revelam uma visão estratégica para o Agrupamento, focalizada na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados das crianças e dos alunos. A assertividade, a abertura e o diálogo são algumas das 

qualidades atribuídas no desempenho das suas funções. Também as capacidades de gerir conflitos e de 

delegar competências constituem outras das marcas da sua ação. Este perfil de atuação contribui de 

forma decisiva para a motivação e mobilização dos trabalhadores docentes e não docentes.  

Consciente de que a liderança de uma organização escolar se efetiva na partilha e na subsidiariedade 

das tarefas, a direção promove uma cultura de corresponsabilização e de valorização dos diferentes 

patamares de liderança, que, de forma concertada, potenciam a melhoria das respostas educativas. O 

papel fundamental das estruturas intermédias, nomeadamente dos coordenadores de diretores de 

turma, de departamento curricular, de grupo de recrutamento e de estabelecimento, tem sido bastante 

valorizado, sobretudo no que diz respeito à vertente pedagógica, aderindo e respondendo de forma 

positiva às tarefas que lhes são solicitadas, com reflexos no ambiente de trabalho integrador e 

colaborativo. As mesmas têm favorecido a consolidação do sentido de pertença ao Agrupamento. Deste 

modo, o ponto fraco identificado na avaliação externa anterior, “Liderança pouco profícua que permita a 

emergência de lideranças participativas dos órgãos de gestão intermédia e a assunção plena da gestão 

do ensino básico, por parte da CP.”, encontra-se superado. 

A missão educativa está clara e coerentemente plasmada nos diversos documentos estruturantes e 

orienta as opções estratégicas que corporizam o projeto educativo. Configurando-se um instrumento de 

gestão, este documento, sob o lema Crescer com a Escola e em resultado de um trabalho plural e 

participado, estabelece metas avaliáveis e priorizadas, formas de operacionalização calendarizadas, 

assentes em indicadores de eficiência organizacional claros, facilitando a monitorização e o 

conhecimento sustentado do respetivo grau de consecução. A coerência entre estes documentos permite 

reconhecer lógicas de complementaridade enquanto instrumentos orientadores da ação educativa. 

O conselho geral mostra-se disponível e empenhado, colaborando com os restantes órgãos e estruturas, 

de forma muito positiva. Em algumas situações podia assumir uma atitude mais crítica, intensificando 

a sua capacidade interventiva e mobilizadora. 

As lideranças são responsáveis pela criação de uma rede de parcerias que têm contribuído para a 

melhoria da prestação do serviço educativo e para a afirmação do Agrupamento na comunidade onde se 

insere. Salienta-se o Clube AEQC-TV (fotografia e vídeo) que mobiliza, com muito entusiasmo, os alunos 
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do 3.º ciclo e do curso vocacional. Para fomentar o acréscimo do envolvimento dos pais e encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos, têm sido bem acolhidas as várias iniciativas desenvolvidas 

pelas duas associações numa estreita e atenta colaboração que se caracteriza pelo empenho e 

compromisso coletivos. 

 

GESTÃO  

A diretora, com o apoio de uma equipa coesa e dinâmica, denota boa capacidade de gestão e demonstra 

ter um bom conhecimento das competências pessoais e profissionais dos trabalhadores, distribuindo o 

serviço de modo consentâneo com o perfil e a experiência, para além de ter em conta o respetivo bem-

estar.     

Existem critérios para a constituição de grupos e de turmas, que privilegiam a continuidade pedagógica 

dentro de cada ciclo de escolaridade, sendo que os horários dos alunos estão organizados de modo a 

permitir uma gestão adequada do tempo de permanência nas escolas. No que respeita aos não docentes, 

evidencia-se, num quadro de gestão partilhada com a direção, a autonomia no exercício das funções de 

coordenação dos assistentes técnicos e dos operacionais, sendo de relevar a disponibilidade e o empenho 

dos trabalhadores, fundamentais para dar resposta às necessidades impostas pela ausência de alguns 

recursos. 

É de realçar a valorização da formação dos trabalhadores docentes e não docentes em parceria com as 

escolas que integram o Centro de Formação Ordem de Santiago e com o Centro de Saúde de Sesimbra, 

no âmbito do projeto PES. A concretização de algumas dessas ações de formação, previstas no plano 

anual de atividades, permitiu aos docentes experiências inovadoras, promovendo a melhoria do sucesso 

escolar, nomeadamente, no âmbito da Programação no 1.º CEB e na aplicação do Scratch, na disciplina 

de matemática. Alguns não docentes frequentaram ações de formação nas áreas da higiene e saúde e da 

gestão de conflitos.        

A comunicação interna revela-se eficaz e constitui uma das áreas mais bem conseguidas. O correio 

eletrónico institucional é o principal meio de partilha entre os diversos órgãos e estruturas, para além 

da emissão de circulares que são transmitidas às turmas e/ou afixadas em placards. A divulgação para o 

exterior faz-se através de diversos blogues e do portal, uma vez que contém informação útil, atualizada 

e pertinente e constitui um referencial para a comunidade escolar, coerente com o objetivo de promover 

a imagem do Agrupamento. Através do GIAE online (aplicação instalada num servidor do 

Agrupamento), os pais e encarregados de educação podem consultar os sumários, testes, faltas, datas 

dos testes e consumos dos seus educandos.  

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A autoavaliação tem sido uma prática regular, desde a constituição do Agrupamento, em 1999-2000. A 

atual equipa de autoavaliação, formada em 2013, que integra docentes, não docentes, discentes e um 

representante da associação de pais e encarregados de educação da escola-sede, procede à recolha 

sistemática de informação, no final de cada período letivo, e ao tratamento estatístico dos dados. A 

informação produzida e vertida nos relatórios de autoavaliação é alvo de análise e debate pela equipa, 

pelo conselho pedagógico, pelos departamentos curriculares, pelo conselho geral, em reuniões de não 

docentes e em assembleias de turma, dando a conhecer os fatores que estão na origem dos resultados 

académicos, dos comportamentos dos alunos, das diversas medidas educativas, entre outros, permitindo 

aos órgãos e às diferentes estruturas intermédias tomar decisões fundamentadas.   

Na sequência da anterior avaliação externa, e face ao ponto fraco “Projeto de autoavaliação que não está 

formalizado no que concerne às formas de acompanhamento e avaliação das medidas já implementadas, 

de forma a permitir o seu desenvolvimento numa perspetiva estratégica, focada e progressiva”, o 

Agrupamento intensificou o trabalho neste campo. Assim, implementou práticas consistentes, 
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reveladoras de um nível de estruturação, participação e intencionalidade de uma cultura organizacional 

orientada para a monitorização dos impactos das suas opções estratégicas. Reconhece-se a qualidade do 

trabalho realizado pela equipa e a utilidade que a sua ação tem para a melhoria dos processos e, 

consequentemente, dos resultados, pelo que se considera que o ponto fraco anteriormente enunciado foi 

superado. 

A estrutura do plano de melhoria, em plena consonância com o projeto educativo e com o contrato de 

autonomia, favorece a sua consecução, definindo as ações a desenvolver, os respetivos responsáveis e 

equipas operacionais, bem como os objetivos, os resultados esperados, as atividades, os recursos 

envolvidos, a calendarização e monitorização do processo e as formas de avaliação. Presentemente, o 

Agrupamento tem instituída uma cultura de autorregulação, desenvolvendo mecanismos bem 

estruturados, coerentes e perspetivando os passos seguintes, numa lógica de continuidade de 

aperfeiçoamento do desempenho e de evolução sustentada. 

Em conclusão, tendo em conta os juízos avaliativos formulados neste domínio, os pontos fortes 

predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais 

generalizadas e eficazes. Tais fundamentos justificam a atribuição da 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 incentivo à participação dos alunos nas decisões que lhes dizem respeito e o seu envolvimento 

em várias iniciativas que fomentam princípios e valores cívicos, hábitos de vida saudável e a 

educação ambiental, proporcionando situações de aprendizagem estimulantes e abrangentes; 

 A abertura ao exterior e a interação com várias entidades locais, o que potencia a aquisição de 

competências diversificadas e significativas, por parte de crianças e alunos e contribui, 

simultaneamente, para o desenvolvimento da comunidade envolvente e para o reconhecimento 

público da sua ação; 

 A eficácia das medidas de prevenção do absentismo e do abandono escolar, decorrente da 

diversificação dos percursos formativos, da comunicação muito próxima com as famílias e da 

estreita e consistente interação com os parceiros locais da rede social; 

 O estímulo às atividades de pesquisa e experimentais e ao desenvolvimento da curiosidade e do 

espírito científico e o enfoque na dimensão artística, com repercussões positivas na formação 

integral das crianças e dos alunos;  

 A sintonia existente entre os diversos órgãos e estruturas, numa visão partilhada de progresso, 

e a liderança motivadora exercida pela diretora e pela sua equipa, fomentando a 

corresponsabilização, o envolvimento dos profissionais, o rigor e um ensino de qualidade; 

 As práticas de autoavaliação reveladoras de um nível de estruturação, intencionalidade e 

participação de uma cultura organizacional orientada para a monitorização dos impactos das 

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

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, 

com vista ao desenvolvimento de estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos 

académicos; 

 O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada 

ano/ciclo de escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a 

gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens; 

 A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do 

ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria 

dos resultados académicos; 

 A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do 

desenvolvimento profissional dos docentes e, consequentemente, da melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos. 

 

16-08-2017 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Catarina Delgado, Fernanda Lota e Olga Correia 

 

 

 

Concordo.  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da 
Educação e Ciência, para homologação. 

A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área 

Territorial de Inspeção do Sul 

Maria Filomena Aldeias 

2017-11-09 

 

 

 

Homologo. 

O Inspetor-Geral da Educação e Ciência 
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