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1 – INTRODUÇÃO 
A República Portuguesa e a República de Moçambique, pelo Acordo de Cooperação assinado em Maputo 
em 28 de julho de 1995, decidiram criar o Centro de Ensino e Língua Portuguesa do Maputo com a 
finalidade de promover o ensino e a difusão da língua e da cultura portuguesas, ampliar a rede escolar 
ao nível dos ensinos básico e secundário e alargar aos jovens portugueses e moçambicanos, em idade 
escolar, o acesso àqueles níveis de ensino.  

Assim, a Escola Portuguesa de Moçambique –
Centro de Ensino e Língua Portuguesa, criada ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 241/99, de 25 de junho, 
iniciou as atividades escolares no ano letivo de 
1999-2000 nas atuais instalações construídas de 
raiz para o efeito.  

O respetivo estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 47/2009, de 23 de fevereiro, consagra a Escola 
como um estabelecimento público português de 
educação e ensino, tutelado pelo Ministério da 
Educação e Ciência e dotado de autonomia 
financeira no âmbito da legislação aplicável.  

No respeito pela orientação científica e 
pedagógica da responsabilidade do Estado 
Português, a Escola ministra todos os níveis de 
educação e de ensino e proporciona a crianças e 
alunos uma formação de base cultural 
portuguesa. Para o efeito, são aplicadas as 
orientações curriculares para a educação 
pré-escolar, bem como os planos curriculares e 
programas dos ensinos básico e secundário em 
vigor no sistema educativo nacional. 

A Escola constitui-se igualmente como centro de 
formação de professores e centro de recursos, ao 
serviço dos profissionais que nela exercem as 
suas funções e da comunidade educativa que 
serve diretamente. Também está aberta à 
comunidade moçambicana, no âmbito de 
parcerias com instituições locais e de protocolos 
de cooperação específicos, que envolvem as 
autoridades moçambicanas do sector da 
educação. 

Ao conjugar a promoção e a difusão da língua e 
cultura portuguesas com o reforço de laços 
linguísticos e culturais entre os povos, a Escola 
tem vindo a edificar uma identidade própria, constituindo-se como uma referência na comunidade que 
serve e como um instrumento privilegiado da política externa portuguesa. 

O Senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar determinou, em 4 de abril de 
2014, a realização de uma ação inspetiva na Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e 
Língua Portuguesa, nas áreas pedagógica, administrativa e financeira. Em cumprimento do despacho, 
no que se refere à área pedagógica, realizou-se uma avaliação externa da Escola. 

 

 

 

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. 
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No que concerne à vertente pedagógica da referida ação, é de salientar que 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 de avaliação externa 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.    

Atendendo à excecionalidade da intervenção e às especificidades que caracterizam a Escola Portuguesa 
de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa, como anteriormente foi exposto, foram 
realizadas algumas adequações ao modelo implementado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, no 
âmbito do programa de avaliação externa das escolas. 

As alterações reportam-se à agenda dos trabalhos e à metodologia utilizada pela equipa de avaliadores, 
devido à constituição dos grupos de entrevistados (conselho de patronos, representantes das autoridades 
da educação de Moçambique), à observação da prática letiva (manhã do segundo dia, tarde do terceiro 
dia) e à realização de duas sessões (a primeira destinada à direção e a outra aberta à comunidade 
educativa) para apresentação da informação de retorno sobre a avaliação externa da Escola, no final do 
quinto dia. 

Relativamente à observação da prática letiva importa realçar que a mesma foi realizada com recurso a 
uma grelha, que foi dada a conhecer à Escola. A amostra abrangeu trinta e quatro tempos de 45 
minutos, diferentes grupos e turmas de todos os níveis de educação e de ensino, bem como disciplinas 
dos vários departamentos curriculares. Os dados recolhidos foram tratados pela equipa de avaliadores, 
sendo as principais conclusões apresentadas no último dia, em articulação com a restante informação de 
retorno sobre a avaliação externa da Escola. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa da Escola Portuguesa de Moçambique - 
Centro de Ensino e Língua Portuguesa, realizada pela equipa de avaliação, na sequência da visita 
efetuada entre 20 e 29 de maio de 2014. As conclusões decorrem da análise dos documentos 
fundamentais da Escola, em especial da sua autoavaliação, dos indicadores de sucesso académico dos 
alunos, das respostas aos questionários de satisfação da comunidade, da realização de entrevistas e da 
observação da prática letiva. 

Espera-se que o processo de avaliação externa fomente e consolide a autoavaliação e resulte numa 
oportunidade de melhoria para a Escola, constituindo este documento um instrumento de reflexão e de 
debate. De facto, ao identificar pontos fortes e áreas de melhoria, este relatório pretende contribuir para 
a construção ou o aperfeiçoamento de planos de ação para a melhoria e de desenvolvimento da Escola.  

A equipa regista a atitude de empenhamento e de mobilização da Escola, bem como a notável 
colaboração demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação.  

O relatório da Escola apresentado no âmbito da  
Avaliação Externa das Escolas 2013-2014 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 DA ESCOLA 
A Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa, adiante designada por 
Escola, da titularidade do Estado Português e com sede em território da República de Moçambique, está 
situada em Maputo, onde funciona desde o ano letivo de 1999-2000. Em conformidade com as 
orientações curriculares, os planos e programas de ensino em vigor no sistema educativo português, a 
Escola ministra a educação pré-escolar e os ensinos básico e secundário. 

No que respeita a equipamentos, a Escola dispõe de boas condições, nomeadamente para o 
desenvolvimento das atividades curriculares e de enriquecimento do currículo, assim como para a 
prática de atividades físicas e de desporto, sendo de destacar o complexo que integra três edifícios 
principais, as salas da educação pré-escolar, o ginásio, o campo de jogos coberto, as duas piscinas e, 
ainda, os jardins e pátios com parrôts para recreio.  

No ano letivo de 2013-2014 a população escolar totaliza 169 crianças (oito grupos da educação 
pré-escolar) e 1354 alunos, dos quais 495 frequentam o 1.º ciclo (23 turmas), 274 o 2.º ciclo (12 turmas), 
317 o 3.º ciclo (14 turmas) e 268 alunos estão no ensino secundário (14 turmas). Neste nível de ensino a 
Escola oferece, em todos os anos de escolaridade, os cursos científico-humanísticos de ciências e 
tecnologias, de ciências socioeconómicas, de línguas e humanidades e de artes visuais, sendo efetuada 
uma gestão flexível das turmas, em função das disciplinas que permitem a junção de alunos inscritos 
em cursos diferentes. 

Na sua maioria, os alunos que frequentam a Escola têm naturalidade portuguesa (60%) e moçambicana 
(38%), sendo os restantes naturais de 15 países diferentes (2%).  

Trabalham na Escola três dirigentes, 115 professores dos ensinos básico e secundário, 12 dos quais em 
regime de mobilidade, e nove educadores de infância. No que respeita à experiência profissional dos 
docentes, predominam os casos em que se situa entre cinco e nove anos de serviço (29%) e entre 20 e 24 
anos (23%).  

O pessoal não docente, num total de 81 trabalhadores, integra seis técnicos superiores (duas afetas ao 
centro de formação, duas aos serviços de psicologia e orientação e dois ao centro de recursos), 21 
assistentes técnicos e 54 assistentes operacionais que se ocupam da vigilância, manutenção e 
funcionamento dos diferentes serviços da Escola. Os trabalhadores não docentes possuem uma 
experiência profissional que se situa entre cinco e nove anos (33%) e entre 10 e 14 anos (26%).  

No ano letivo de 2012-2013, quando comparados com os do grupo de referência (cluster), os valores das 
variáveis de contexto da Escola são globalmente favoráveis, nomeadamente no que se refere à média do 
número de anos da habilitação académica das mães e dos pais, à idade média dos alunos e à 
percentagem de alunos que não beneficiam de ação social escolar. 

  

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

As crianças que frequentam a educação pré-escolar usufruem de um ambiente seguro e aprazível, 
propício ao seu desenvolvimento pessoal e social, a partir de abordagens globalizantes e integradas das 
diferentes áreas de conteúdo das orientações curriculares. A avaliação sistemática das aprendizagens e 
dos progressos alcançados tem permitido identificar aquelas onde as crianças revelam melhores 
desempenhos, como é o caso do domínio das expressões motora, dramática, plástica e musical, e também 
outras em que apresentam maior dificuldade, relativas ao domínio da linguagem oral e abordagem à 
escrita.  

Esta informação tem sido importante para os educadores no que respeita à reflexão sobre a 
intencionalidade da ação educativa, permitindo adequar as estratégias e criar situações suscetíveis de 
alargar os interesses e o desejo de aprender das crianças. Porém, pode ser discutida de forma 
abrangente em conselho pedagógico, no âmbito da análise dos progressos das aprendizagens das 
crianças, a fim de facilitar a articulação e a sequencialidade no desenvolvimento do currículo na Escola. 

Em relação aos resultados da avaliação externa das aprendizagens, no ano letivo de 2012-2013, os 
valores observados no 6.º ano, em português, e no 12.º ano, em história A, situam-se, respetivamente, 
acima e em linha com os valores esperados, quando comparados com os de escolas de contexto análogo. 
Todavia, de um modo geral, os resultados nos 6.º, 9.º e 12.º anos, situam-se aquém dos valores esperados 
em português e matemática. No que respeita aos resultados obtidos em português e matemática, no 4.º 
ano, os mesmos situam-se aquém dos indicadores contextualizados disponibilizados pela Direção-Geral 
de Estatísticas da Educação e Ciência. 

No mesmo ano letivo, as taxas de conclusão situam-se acima dos valores esperados no 4.º ano, em linha 
no 9.º ano, ficando aquém destes valores nos 6.º e 12.º anos. 

Os progressos das aprendizagens das crianças e os resultados académicos dos alunos são objeto de 
monitorização sistemática por parte dos órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica da Escola. Tendo em vista um conhecimento tão detalhado quanto possível dos resultados, 
os responsáveis adotam perspetivas diversificadas na análise dos indicadores de sucesso, como por 
exemplo a comparação com as médias nacionais, com as médias das escolas portuguesas no estrangeiro, 
a evolução ao longo do triénio e, ainda, as diferenças entre classificações internas e de provas finais e 
exames.  

Nestas análises, a Escola realça os resultados das provas finais do ensino básico, que são superiores aos 
registados nas médias nacionais, em 2012-2013, em português e matemática, à exceção de português do 
4.º ano, em que são ligeiramente inferiores. Nos exames do ensino secundário, contudo, as médias dos 
resultados alcançados são inferiores às nacionais. 

No triénio 2010-2011 a 2012-2013, é de sublinhar a posição de destaque alcançada em comparação com 
as escolas portuguesas no estrangeiro, tendo em conta o elevado número de provas realizadas bem como 
as médias observadas, o que coloca a Escola nos lugares cimeiros, tanto no ensino básico como no 
secundário. 

Entre os fatores explicativos dos bons resultados alcançados, os responsáveis salientam o impacto 
positivo das medidas promotoras do sucesso implementadas na Escola, nomeadamente os apoios 
educativos e pedagógicos, bem como o funcionamento das salas de estudo. No entanto, a análise 
sistemática dos resultados não está ainda centrada na identificação dos fatores explicativos do insucesso 
intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, onde é possível aos docentes agir de forma 
estratégica com vista à melhoria. Com efeito, as reflexões realizadas nos órgãos, designadamente em 
reuniões de departamento e de grupos de recrutamento, dão destaque sobretudo a fatores extrínsecos, 
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remetendo, de um modo geral, para a impreparação, insuficiente autonomia, falta de concentração e 
ausência de hábitos de trabalho dos alunos, bem como para o fraco acompanhamento por parte dos 
encarregados de educação. 

Considerando as especificidades do meio em que se insere, bem como os valores das variáveis de 
contexto que se apresentam favoráveis e, ainda, as comparações por referência aos diferentes 
indicadores utilizados nas análises anteriores, a Escola tem desenvolvido uma ação educativa com 
impacto positivo nas aprendizagens dos alunos e com reflexos nos resultados alcançados. Contudo, estes 
situam-se, globalmente, em linha com os valores esperados, quando comparados com os das escolas de 
contexto análogo, evidenciando a possibilidade de a Escola aumentar a eficácia da sua ação educativa.  

É de salientar a inexistência de abandono e desistência. 

 
RESULTADOS SOCIAIS 

A associação de estudantes apresenta-se organizada e empenhada em promover a participação dos 
alunos na vida escolar, em consonância com três eixos principais de atuação, que estruturam o respetivo 
plano de atividades. Tais eixos visam, fundamentalmente, garantir a salvaguarda dos Direitos 
Humanos, em geral, e dos alunos, em particular, assim como promover uma cultura de respeito e 
manter a escola limpa, fomentando a corresponsabilização e o sentido de pertença. O referido plano 
abrange ações de solidariedade e de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, a 
organização de festas temáticas, a prática desportiva, a criação da rádio e do jornal escolares e, ainda, a 
realização de palestras relacionadas com temas de interesse para a adolescência, entre outras. 

Do mesmo modo, os alunos participam na vida da Escola através de exibições e de eventos abertos à 
comunidade educativa, que promovem a animação dos espaços escolares, por exemplo, com atividades 
extracurriculares ligadas à dança, e também fomentam a sua motivação e autoestima. Contudo, além de 
reuniões esporádicas com a direção, não estão instituídas, com regularidade, outras formas de 
participação dos alunos na discussão e na apresentação de sugestões que permitam o seu maior 
envolvimento na resolução de diferentes situações da vida na Escola, nomeadamente com a realização 
de assembleias de delegados. 

No sentido de esclarecer e de prevenir comportamentos inadequados nos espaços escolares e em sala de 
aula, os direitos e deveres expressos no regulamento interno da Escola, bem como as normas de 
conduta, são divulgados no início de cada ano letivo a alunos e respetivos encarregados de educação. 
Estão definidos alguns procedimentos a aplicar em situações de indisciplina e são implementadas 
medidas corretivas e sancionatórias. Tem também vindo a ser adotada uma linha de atuação que 
valoriza a autoanálise e a realização de atividades de integração, numa perspetiva de induzir a 
compreensão das regras e a adequação das condutas dos alunos.  

Neste âmbito, é de salientar o trabalho desenvolvido pelas coordenações dos ensinos, básico e 
secundário, na prevenção e na atuação imediata em situações de comportamentos perturbadores dos 
alunos, em articulação com estes e com diretores de turma, encarregados de educação e docentes. Tem 
igualmente um efeito positivo a oferta de diferentes modalidades de desporto escolar, como natação, 
voleibol, futsal, entre outras, motivando a prática de atividades físicas e fomentando comportamentos de 
respeito e de partilha.  

No entanto, no triénio de 2010-2011 a 2012-2013, tem-se registado um aumento das situações de 
natureza disciplinar, pelo que é reconhecido que a aferição e a uniformização dos procedimentos 
conducentes ao cumprimento efetivo das regras a observar pelos alunos nos diferentes espaços 
educativos, em particular na sala de aula, aliadas à tipificação das ocorrências, podem contribuir para 
melhorar a sua análise e permitir uma ação preventiva mais eficaz junto dos alunos, bem como regular 
a atuação dos docentes. 
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No que concerne à educação para a cidadania, são realizadas ações de solidariedade, promotoras do 
sentido de responsabilidade cívica de crianças e alunos, entre as quais se destacam as campanhas de 
Natal e a realização de feiras para angariação de bens diversificados, como produtos de higiene, 
vestuário, livros e brinquedos, entregues a instituições de índole social. Os destinatários destas 
campanhas são, em geral, instituições que servem a sociedade local, como a Casa da Alegria e o serviço 
de pediatria do Hospital da Machava. Todavia, tendo em conta a sensibilidade dos alunos, demonstrada 
pela sua consciência da realidade moçambicana, local e nacional, reconhece-se que estas ações poderão 
ter ainda uma maior implementação, reforçando também a promoção da imagem da Escola. 

Neste âmbito merece igualmente destaque o desenvolvimento de ações enquadradas na educação para a 
saúde, em áreas como a higiene, a alimentação, a educação sexual e outras relevantes para crianças e 
alunos, com a colaboração do gabinete médico da Escola, como a comemoração do Dia Mundial de Luta 
Contra a SIDA subordinada ao lema "Adolescentes: infeção zero".  

Tratando-se de uma escola integrada, os alunos têm a possibilidade de realizar a sua formação em 
contínuo no mesmo espaço, mantendo o contacto com colegas e professores ao longo dos ciclos, o que 
reforça, por um lado, o estreitamento dos laços de amizade existentes e, por outro, o empenho em 
facilitar a integração dos que chegam de novo.  

É de realçar a atuação das coordenações de ciclos na prestação de informação aos alunos que terminam 
o ensino secundário e pretendem ingressar no ensino superior. Porém, não é realizado com 
sistematicidade o seguimento do percurso académico dos alunos após a conclusão dos estudos na Escola, 
de modo a conhecer o impacto da escolaridade nos seus projetos de vida. 

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

As respostas aos questionários, aplicados no âmbito da presente avaliação externa, refletem a satisfação 
dos elementos da comunidade educativa, expressa no predomínio dos níveis de concordância e de 
concordância total. As médias de satisfação global apresentam-se mais elevadas no caso dos pais das 
crianças que frequentam a educação pré-escolar (79%) e dos restantes níveis de ensino (63%), bem como 
no caso dos alunos do 1.º ciclo (71%).  

Os itens “Gosto desta Escola/Gosto de trabalhar nesta Escola/Gosto que o meu filho ande nesta Escola” 
registam níveis de satisfação ainda mais elevados, em particular no que se refere aos pais das crianças 
que frequentam a educação pré-escolar (96%) e aos docentes (92%). Os alunos demonstram níveis mais 
elevados de satisfação nos itens “Conheço as regras de comportamento da Escola” e “Tenho vários 
amigos na Escola”, tanto no que respeita aos alunos do 1.º ciclo (98% e 97%) como dos restantes níveis de 
ensino (91% e 89%).   

O destaque dos pais dos alunos que frequentam os níveis de ensino e das crianças que frequentam a 
educação pré-escolar incide em “O diretor de turma do meu filho é disponível e faz uma boa ligação à 
família” e “O jardim de infância é limpo” (83% e 100%, respetivamente). Por parte dos docentes outro 
item em destaque é “A Escola é aberta ao exterior” (82%), que regista um elevado nível de concordância, 
e, por parte do pessoal não docente, assinala-se o item “Os espaços de desporto e de recreio da escola são 
adequados” (85%). 

Contudo, alguns itens registam um nível mais reduzido de concordância/satisfação dos respondentes, 
designadamente no que se refere aos comportamentos, sendo um aspeto transversal ao pessoal não 
docente (“Os alunos respeitam os professores”, 20%), aos docentes (Os alunos respeitam o pessoal não 
docente”, 14%) e aos alunos do 1.º ciclo (“Na minha sala os alunos portam-se bem”, 15%). 

A Escola incentiva os bons desempenhos, distinguindo os alunos que se destacam em vários anos de 
escolaridade e áreas da sua formação académica, com cerimónia de entrega de diplomas e de prémios 
aberta à comunidade, na data de comemoração do aniversário da Escola. Neste âmbito, é de realçar o 
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Quadro de Excelência, que visa destacar os resultados escolares dos ensinos básico e secundário, a 
atribuição de uma bolsa de mérito destinada a premiar e incentivar a excelência do desempenho escolar 
do melhor aluno de cada ano de escolaridade. Merecem realce, ainda, os prémios Miguel Torga, para os 
melhores resultados em português em anos de final de ciclo, e Baltazar Rebelo de Sousa, atribuído ao 
aluno que obtenha os melhores resultados do 11.º ano. 

No que respeita aos contributos da Escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente, são 
realizadas atividades e projetos que proporcionam o relacionamento e a interação da população escolar 
com o exterior, tais como exposições, conferências e visitas de estudo. A um nível mais restrito, é de 
referir o projeto Maningue Teatro que abrange alunos dos 1.º e 2.º ciclos, bem como alguns encarregados 
de educação e tem como objetivos promover os hábitos de leitura, cultivar a autoestima, a autoconfiança 
e o gosto pelo teatro, bem como o espírito de partilha, de cooperação e a amizade. A um nível mais 
abrangente, a Escola acolhe o reconhecimento dos representantes das autoridades do Ministério da 
Educação de Moçambique relativamente ao seu papel mediador no desenvolvimento dos projetos de 
cooperação, sobretudo os relacionados com a constituição de bibliotecas escolares para promoção da 
literacia. 

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

  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

As planificações a longo prazo, elaboradas em sede de departamento/grupo de recrutamento, constituem 
uma base comum para o trabalho que cada docente desenvolve com as suas turmas, de acordo com os 
programas em vigor. No sentido de promover a gestão articulada do currículo, é de salientar o trabalho 
realizado pelos pares pedagógicos (docentes que lecionam os mesmos níveis/anos de 
escolaridade/disciplinas), que possibilita a discussão de estratégias, bem como a partilha de materiais 
didáticos e de experiências pedagógicas, com a finalidade de melhorar o ensino.  

Estão instituídas, com regularidade e com caráter formal, reuniões de docentes, designadamente entre 
coordenadores de ciclo e de departamento, de modo a permitir a pronta discussão e a análise sistemática 
de questões relacionadas com casos específicos, de alunos ou turmas, e com a prestação do serviço 
educativo em geral. Este trabalho conjunto tem reflexos na planificação de algumas atividades que 
envolvem crianças e alunos, como acontece nos Dias Temáticos/Comemorativos, e abrangem várias 
disciplinas, como o concurso Mentes Brilhantes e os Quizzes interdisciplinares.  

Contudo, é reconhecido que o desenvolvimento do currículo assente na primazia da língua portuguesa, 
transversal a todos os níveis de educação e de ensino e a todos os departamentos curriculares, assim 
como uma gestão promotora da sequencialidade das aprendizagens, desde a educação pré-escolar ao 
ensino secundário, tendo em conta as metas curriculares, constituem aspetos a aprofundar e a reforçar, 
no que concerne ao trabalho realizado pelos docentes.  

O plano anual integra uma grande diversidade de atividades e projetos, que contribuem para o 
enriquecimento das experiências de aprendizagem e promovem o desenvolvimento integral de crianças e 
alunos. As dinâmicas geradas pela realização de dias/semanas de departamento, visitas de estudo, 
projetos, concursos, atividades culturais/cívicas, desportivas, de enriquecimento/complemento curricular 
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e extracurriculares servem igualmente de motivação para o estudo e estreitam as relações interpessoais 
e profissionais no seio da comunidade educativa.  

As questões relacionadas com a contextualização do currículo e a abertura ao meio são objeto de reflexão 
e são valorizadas pelos docentes, tanto ao nível das atividades, como ao nível das planificações de 
diferentes disciplinas, que integram conhecimentos sobre a realidade de Moçambique, nomeadamente 
respeitantes à cultura, história e geografia deste país. Exemplificam esta integração a leitura de obras 
de autores moçambicanos, como Mia Couto, as comemorações de efemérides do país (Dia da Mulher 
Moçambicana – 7 de abril, Dia da Paz e Reconciliação – 4 de outubro) e, ainda, outros eventos para os 
quais são convidados autores e artistas moçambicanos. 

No mesmo sentido, a Escola valoriza e investe em publicações do seu centro de formação e difusão da 
língua portuguesa, incidindo sobre a história e geografia e a literatura moçambicanas, como Histórias 
Moçambicanas de A a Z, Contos e Histórias de Moçambique¸ Histórias que tecem a História e a Coleção 
Acácia. Estas obras, que também são utilizadas para contextualizar o currículo, despertam o interesse 
de crianças e alunos para o estudo das disciplinas curriculares e estreitam a ligação entre a Escola e a 
comunidade. Pelas mesmas razões, é ponderada, com interesse por parte dos responsáveis, a 
possibilidade de criação de um grupo de trabalho que proponha adaptações ao currículo desenvolvido na 
Escola, tendo em conta a realidade e o contexto de Moçambique, nas suas dimensões cultural, social, 
histórica, entre outras. 

Os planos e programas próprios das turmas apresentam matrizes distintas, que incluem, nalguns casos, 
a caracterização da turma, a identificação de dificuldades diagnosticadas, algumas estratégias a 
implementar nas diferentes disciplinas tendo em vista a superação dessas dificuldades, tópicos para o 
enriquecimento do currículo, regras acordadas pelo conselho de turma e aspetos genéricos relativos à 
avaliação das aprendizagens. Noutros casos, porém, contemplam apenas as atividades planeadas 
especificamente para os grupos e turmas, nomeadamente na educação pré-escolar e no 1.º ciclo. Com 
efeito, estes documentos são ainda pouco valorizados enquanto instrumentos promotores de atividades 
interdisciplinares e da articulação de estratégias na gestão horizontal do currículo, no sentido de 
atender mais eficazmente às necessidades e interesses dos alunos. 

Os docentes veiculam a informação relativa ao percurso escolar dos alunos sobretudo em reuniões 
realizadas para o efeito, por exemplo na transição da educação pré-escolar para o 1.º ciclo e deste para o 
2.º ciclo. Esta informação também é transmitida através de encontros informais dos docentes ou decorre 
da continuidade pedagógica, podendo, em determinadas situações, ser mediada pelos serviços de 
psicologia e de orientação, a fim de acautelar o apoio psicopedagógico aos alunos que necessitem do 
mesmo.  

No contexto particular em que a Escola está inserida, o trabalho colaborativo constitui uma mais-valia, 
a todos os níveis da atividade docente, dando azo à partilha de conhecimento, à discussão de casos reais 
e à troca de materiais didáticos. A realização do seminário Boas Práticas, em 2012, e as conclusões 
decorrentes das numerosas reuniões realizadas demonstram a pertinência dos nichos de colaboração 
que têm vindo a emergir, cujas repercussões são evidentes ao nível do debate em torno de questões 
pedagógicas, mas ainda têm poucos reflexos na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, 
sobretudo em sala de aula. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

Sendo enunciada como uma prioridade no projeto educativo da Escola, a qualidade do ensino é objeto de 
análise e discussão por parte dos docentes, que procuram identificar os fatores suscetíveis de influenciar 
as aprendizagens de crianças e alunos e os resultados. Desta análise decorrem decisões que conduzem à 
aplicação de medidas de promoção do sucesso escolar, ao nível dos conselhos de turma, e enriquecem o 
plano de atividades, nos departamentos, mas cujas repercussões em sala de aula são ainda reduzidas. 
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A observação da prática letiva, integrada na presente avaliação externa, permitiu sistematizar as 
tendências de ensino que prevalecem na Escola tendo, em paralelo, despertado o interesse dos docentes 
pelo conhecimento global dos contextos reais e das práticas em sala de aula. De uma forma genérica, 
sobressai a adequação das condições criadas para a aprendizagem, com processos bastante centrados no 
docente, expondo ou interagindo com o grupo/turma.  

Efetivamente é reconhecido que os processos de ensino e de aprendizagem podem melhorar com o 
reforço das estratégias de diferenciação pedagógica em sala de aula, a diversificação das metodologias 
de ensino e o desenvolvimento de técnicas de estudo, que fomentem a autonomia dos alunos na 
realização de tarefas e permitam um maior aproveitamento do tempo de aula para as aprendizagens 
ativas. 

A Escola dispõe de uma unidade de ensino estruturado que viabiliza a inclusão e o apoio especializado a 
alunos com necessidades educativas especiais, com diferentes problemáticas e não só do espectro do 
autismo. Para o efeito, a articulação entre docentes e técnicos dos serviços de psicologia e orientação tem 
permitido desenvolver um trabalho, em continuidade, que permite dar as respostas educativas 
adequadas aos alunos, promovendo, simultaneamente, uma estreita ligação e um acompanhamento 
regular por parte das respetivas famílias.   

No sentido de reforçar a eficácia destes apoios especializados, prestados diretamente aos alunos, e para 
que seja assegurado o seu acompanhamento adequado mesmo quando estão nas suas turmas, o 
conhecimento dos docentes de educação especial e dos serviços de psicologia e orientação, enquanto 
recursos da Escola, pode ser melhor aproveitado no trabalho colaborativo realizado com os professores 
titulares, os diretores de turma e até com os conselhos de turma. Embora sejam realizadas algumas 
reuniões especificamente para este fim, é reconhecido que a implementação dos programas educativos 
individuais requer esclarecimento e discussão sobre os modos de operacionalização dos mesmos. Deste 
modo, uma maior articulação e colaboração ao nível do planeamento, produção de materiais, estratégias 
de ensino, instrumentos de avaliação, com os docentes cujas turmas incluem alunos com necessidades 
educativas especiais, pode contribuir para melhorar a qualidade das suas aprendizagens. 

O incentivo à melhoria dos desempenhos e a motivação para aprender estão associados a uma oferta 
diversificada de atividades extracurriculares, em áreas como a música, a expressão dramática, o 
desporto, entre outras, assim como de atividades de enriquecimento curricular aos alunos do 1.º ciclo, 
designadamente Filosofia para crianças, que contribui para proporcionar momentos de reflexão e de 
debate sobre temas do seu interesse. Todavia, reconhece-se a necessidade de promover uma maior 
articulação com as áreas do conhecimento dos outros níveis de ensino, de forma a avaliar o seu impacto 
no desenvolvimento dos alunos, designadamente no que respeita ao pensamento crítico. 

Com uma finalidade idêntica, existem várias iniciativas destinadas a estimular e a valorizar as 
potencialidades das crianças e dos alunos, como exposições de trabalhos em espaços da Escola e noutros 
da comunidade, como o Sarau das línguas e a Feira dos pequenos inovadores. São realizadas várias 
atuações, algumas abertas à comunidade, nas áreas do teatro, música, pintura e é, ainda, incentivada a 
participação em concursos, como por exemplo o Canguru Matemático, o Soletrando e vários Quizzes. 

É de realçar o projeto O céu nas nossas mãos, cujos objetivos visam promover a cultura científica 
através da Astronomia, apoiar e desenvolver a educação formal e não formal das ciências, bem como 
firmar parcerias científicas, o que tem contribuído para motivar crianças e alunos para as 
aprendizagens, proporcionando também aos docentes alguma formação nestas áreas do conhecimento.  

A celebração de datas, como o Dia Mundial do Ambiente, a fim de fomentar a consciência ecológica e a 
preservação do ambiente, bem como a dinamização da Semana das Ciências e a realização de atividades 
experimentais no 1.º ciclo, tal como nas áreas curriculares do ensino secundário, têm concorrido para 
promover a aprendizagem das ciências. Neste âmbito, foram inclusivamente convidados alguns alunos a 
apresentar as suas experiências perante professores moçambicanos, a convite do Instituto de Formação 
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de Professores da Matola. Porém, pode ser mais incrementada a atividade experimental e laboratorial 
nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, integrada no desenvolvimento curricular das respetivas disciplinas. 

A valorização da arte, nas suas múltiplas dimensões, constitui um traço distintivo da Escola, com 
reflexos no ambiente e nos espaços educativos, onde a comunidade escolar pode desfrutar do contacto 
com obras de numerosos artistas. Neste âmbito, é de assinalar o desenvolvimento transversal da área 
das expressões, tanto ao nível curricular como extracurricular, com reflexos na formação integral e na 
motivação de crianças e alunos, que participam em atividades nas áreas de dança, expressão dramática, 
música e artes plásticas.  

Nos anos letivos de 2011-2012 e 2012-2013, a Escola aderiu ao programa Educação Estética e Artística 
em Contexto Escolar, do Ministério da Educação e Ciência, e implementou o Núcleo Artístico, tendo 
ambos os projetos promovido oportunidades de aprendizagem, bem como o conhecimento do património 
artístico português e moçambicano, com o envolvimento dos pais e em contacto com a comunidade local. 

Para o mesmo efeito contribui a disponibilidade do departamento das expressões para trabalhar 
colaborativamente numa perspetiva interdisciplinar, participando em atividades e projetos que têm 
alguma visibilidade na comunidade, como a elaboração de postais de Natal, a construção de cenários 
para teatro e a organização de competições desportivas, entre outros. 

No que respeita à rentabilização dos recursos educativos, a biblioteca escolar é utilizada por crianças e 
alunos enquanto espaço de aprendizagem e polo dinamizador de atividades, tais como o Leitor do Ano, a 
Semana da Leitura e o Concurso de Provérbios e Adivinhas. Todavia, o desenvolvimento de projetos 
transversais aos diferentes níveis de educação e de ensino, com enfoque na aprendizagem da língua 
portuguesa e em estreita articulação com os departamentos curriculares, poderia reforçar e alargar o 
impacto positivo destas iniciativas. Algumas atividades são realizadas em ligação com escolas da 
comunidade local, como é o caso do projeto Mabuko Ya Hina, destinado a favorecer a literacia e o 
sucesso escolar, nomeadamente através da disponibilização de maletas de leitura a várias escolas 
moçambicanas. 

A Escola beneficia igualmente de recursos e de materiais afetos ao centro de formação e difusão da 
língua portuguesa e ao centro de recursos educativos, bem como de tecnologias de informação e 
comunicação em sala de aula, os quais podem ser utilizados com maior eficácia, na perspetiva de 
contribuir de forma articulada para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e de 
aprendizagem. 

Os coordenadores acompanham, em reuniões regulares, o trabalho realizado pelos docentes dos 
respetivos departamentos, sobretudo no que respeita ao cumprimento das planificações e à discussão de 
questões pedagógicas que se afigurem pertinentes. No entanto, não está instituída a supervisão da 
prática letiva em sala de aula, tanto pela direção como pelos coordenadores de departamento, em 
articulação com o centro de formação e difusão da língua portuguesa, como forma de promover o 
desenvolvimento profissional, designadamente através da partilha de conhecimento e de experiências, 
para melhorar a prestação do serviço educativo.  

 
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Na educação pré-escolar são elaborados registos que sistematizam os progressos alcançados pelas 
crianças e pelo grupo nas diferentes áreas de conteúdo, os quais são utilizados para identificar 
oportunidades de aprendizagem e adequar as práticas educativas às suas necessidades. Esta informação 
é comunicada pelos educadores aos encarregados de educação, no sentido de os envolverem no processo 
de aprendizagem e de melhor conhecerem a criança e os demais contextos que influenciam a sua 
educação. 
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Os docentes elaboram e utilizam instrumentos diversificados para o registo de observações e para 
avaliação das aprendizagens de crianças e alunos. Integram igualmente nos processos de ensino e de 
aprendizagem diferentes modalidades de avaliação, sendo realizada a avaliação de diagnóstico em todos 
os níveis de educação e de ensino, de modo a identificar áreas de elevado desempenho e áreas de 
dificuldade.  

Todavia, é reconhecido que um maior aproveitamento da avaliação formativa pode contribuir para 
regular mais eficazmente o ensino e a aprendizagem, possibilitando aos docentes ajustar ou diversificar 
as metodologias com base no retorno dos alunos sobre as dificuldades sentidas, por um lado, e 
permitindo aos alunos descobrir estratégias diferentes para aprender através das indicações do 
professor, por outro. 

Estão definidos os critérios de avaliação das aprendizagens para as várias disciplinas e diferentes níveis 
de ensino, que também são divulgados aos alunos e encarregados de educação. Porém, cingem-se, nuns 
casos, a objetivos mínimos da disciplina e explicitam, noutros casos, os domínios a avaliar e respetivas 
ponderações. Embora existam práticas de aferição sobre a aplicação dos critérios, como acontece por 
exemplo no grupo de educação física, estas não são ainda asseguradas por todos os grupos de 
recrutamento. Efetivamente, a reflexão e a análise alargadas a todos os departamentos, tendo em vista 
o aperfeiçoamento e a adequação dos critérios, poderão reduzir as divergências suscetíveis de dificultar 
a aplicação dos mesmos. 

O acompanhamento do desenvolvimento do currículo é realizado nos departamentos, tendo em 
consideração o cumprimento dos programas e a consecução das atividades planeadas. A gestão flexível 
dos apoios educativos e pedagógicos é também liderada pelos coordenadores de departamento, tirando 
partido do conhecimento mais próximo que têm dos casos, com a finalidade de adequar esta medida de 
promoção do sucesso escolar às necessidades dos alunos, quer seja ministrada individualmente, em 
pequenos grupos ou em sala de estudo.  

Contudo, não foi previamente definida a monitorização e avaliação final das referidas medidas de 
promoção do sucesso, com vista a verificar o impacto na melhoria das aprendizagens dos alunos e 
fundamentando decisões atinentes a ajustamentos e continuidade das mesmas. Este facto dificulta, por 
exemplo, a análise crítica das taxas de sucesso alcançadas pelos alunos que beneficiaram destas 
medidas integradas em planos de recuperação, no triénio de 2010-2011 a 2012-2013, e que apresentam 
discrepâncias significativas em diferentes anos letivos e nos distintos anos de escolaridade.  

No que respeita aos alunos com necessidades educativas especiais, nos anos 2011-2012 e 2012-2013, o 
cumprimento dos respetivos programas educativos individuais traduziu-se no sucesso pleno dos 
mesmos. 

Relativamente às medidas destinadas a prevenir a desistência e o abandono, é de salientar, como muito 
positivos, a disponibilidade e o empenho demonstrados pelos diretores de turma no acompanhamento e 
integração dos alunos, na ligação com as respetivas famílias e na articulação com as diferentes 
estruturas educativas da Escola. De igual modo, é relevante o trabalho desenvolvido pelos serviços de 
psicologia e orientação no âmbito da avaliação das crianças e alunos referenciados e da orientação 
vocacional dos alunos do 9.º ano. A Escola não tem registo de situações de abandono, apesar de haver 
variações significativas do número de crianças e de alunos, sobretudo ao longo do corrente ano letivo, 
devido a circunstâncias específicas relacionadas com o contexto social em Moçambique, que levaram 
algumas famílias a deixar o país. 

 

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 



 
 
 
 

 
Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa – MAPUTO  

12 

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 

Sob o lema “Aprender, pensar e agir com responsabilidade”, o projeto educativo, em vigor no triénio de 
2011-2012 a 2013-2014, foi elaborado com base num amplo diagnóstico organizacional e com o 
envolvimento de representantes da comunidade educativa que integraram o respetivo grupo de 
trabalho. Define três eixos prioritários para a ação educativa a desenvolver na Escola, os quais são a 
“melhoria da qualidade do ensino”, o “desenvolvimento da cultura de responsabilidade” e a “difusão da 
língua portuguesa e do património artístico e cultural moçambicano e português”.  

O mesmo lema encabeça o plano anual de atividades, cujas cinco categorias estruturantes incidem na 
supervisão pedagógica, administrativa e financeira, na educação, ensino e formação, nos serviços de 
apoio, na administração e gestão e na avaliação, tendo em vista a operacionalização dos princípios, 
orientações e objetivos do projeto educativo. 

Pese embora a articulação destes instrumentos de gestão, a perspicuidade do diagnóstico realizado e a 
profusão de atividades planeadas, o facto de não estarem explicitados os respetivos processos de 
monitorização e de nem sempre serem definidos os indicadores mais adequados para o efeito, tem 
dificultado a avaliação do impacto efetivo das ações na melhoria do ensino e da aprendizagem. 

Efetivamente é reconhecida pelos responsáveis a oportunidade de construção do projeto educativo para 
o próximo triénio, fundada na procura de uma imagem de excelência e na singularidade da Escola ao 
ministrar o currículo português, para crianças e alunos portugueses e moçambicanos, como forma de 
consolidar o reconhecimento no seio da sociedade, local e nacional, e de contribuir para a consecução da 
missão na difusão da língua e cultura portuguesas. Este desígnio poderá ser projetado de diferentes 
formas, como por exemplo, através do desafio de um projeto de ensino bilingue, português e inglês, 
alicerçado em parcerias institucionais e nos recursos do centro de formação. Deste modo, a Escola 
poderá atrair novos alunos, respondendo aos interesses das famílias que valorizam e perspetivam esta 
via de educação para o percurso académico dos seus educandos. 

A diretora tem como estratégia a distribuição das lideranças, a fim de fomentar a subsidiariedade dos 
órgãos e estruturas educativas e para responsabilizar os profissionais no exercício dos cargos. Assim, 
são realizadas reuniões semanais entre coordenadores de ciclo, de departamento e direção, de modo a 
possibilitar a discussão e a reflexão sistemáticas, viabilizando uma maior rapidez nas tomadas de 
decisão e na resolução dos problemas. Porém, a referida estratégia alicerçada num planeamento 
decorrente de um trabalho em rede, em que a intencionalidade das ações em curso seja explicitada e 
partilhada por todos, poderá promover ainda mais a corresponsabilização dos distintos órgãos, 
estruturas e profissionais, através da colaboração para a consecução da missão da Escola. 

Por outro lado, não estão instituídos mecanismos de controlo e de monitorização pelos responsáveis, 
relativamente à implementação das ações atinentes à resolução de problemas, sendo reconhecido 
igualmente que podem ser efetuados mais encontros formais, em particular, entre os coordenadores e os 
diretores de turma.  

É de realçar a disponibilidade e interesse do Conselho de Patronos na elaboração de pareceres sobre os 
documentos estruturantes e no acompanhamento geral das atividades desenvolvidas, de modo a apoiar 
o funcionamento da Escola e a consecução da sua missão de ensino e difusão da língua e cultura 
portuguesas. Contudo, tendo em conta que a constituição do órgão com os atuais elementos é recente, 



 
 
 
 

 
Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa – MAPUTO  

13 

não foi ainda possível a sua participação na definição das linhas orientadoras da Escola, enquanto 
contributo para construção do seu projeto educativo.  

A Escola tem firmado várias parcerias que viabilizam a realização de atividades e projetos e contribuem 
para estreitar a ligação com a comunidade educativa, algumas com entidades portuguesas, como por 
exemplo a Fundação Calouste Gulbenkian e o Centro de Ciência Viva de Sintra, e outras 
moçambicanas, como é o caso da Universidade Eduardo Mondlane e de várias associações de 
voluntariado locais.  

Neste âmbito, é de salientar o protocolo de cooperação do centro de formação e difusão da língua 
portuguesa e da biblioteca escolar José Craveirinha com o Ministério da Educação de Moçambique, no 
desenvolvimento de cursos de formação destinados a formadores de professores, designadamente do 
ensino primário, e na promoção da leitura e da escrita através da criação de redes de bibliotecas, 
respetivamente. De acordo com as expectativas dos representantes do Ministério da Educação, esta 
cooperação poderá inclusivamente ser alargada no apoio ao desenvolvimento das atividades 
experimentais nas escolas primárias moçambicanas, na área das ciências naturais. 

A busca de soluções inovadoras para enriquecer as experiências de aprendizagem e proporcionar 
condições adequadas para esse fim é notória no interesse das lideranças em tornar a Escola uma 
referência para o ensino das ciências e, consequentemente, no investimento para a construção de um 
espaço específico que colocará à disposição de todas as crianças e alunos recursos, como um planetário, 
destinados a despertar o interesse e a motivação pelas atividades experimentais e de pesquisa. 

Ainda no que respeita à relação da Escola com a comunidade educativa, a mesma tem permitido a 
mobilização de alguns recursos, nomeadamente patrocínios, para o desenvolvimento de atividades e de 
projetos. Todavia, pode ser impulsionada através de uma maior divulgação, pelo centro de formação e 
difusão da língua portuguesa, dos cursos de português para estrangeiros na sociedade local, como forma 
de promover a língua e cultura portuguesas. No mesmo sentido, a constituição de uma associação de 
pais e encarregados de educação, a fim de continuar a garantir a sua representatividade legal na Escola, 
poderá contribuir para a melhoria do serviço educativo. 

Existe um ambiente acolhedor e de proximidade no apoio aos profissionais e uma boa integração na 
Escola, favorecendo as relações interpessoais e fomentando a entreajuda dos elementos da comunidade 
educativa, designadamente entre alunos e docentes. Do mesmo modo, o pessoal docente e não docente 
mostra motivação e empenho na realização das tarefas e no exercício das respetivas funções. No 
entanto, pode ser incentivada uma melhor interação com o pessoal não docente, por parte de alguns 
elementos da comunidade educativa, como forma de valorizar o trabalho realizado por estes 
trabalhadores. 

 
GESTÃO  

A direção tem práticas de gestão que valorizam o acolhimento dos novos profissionais e a distribuição de 
serviço com base em critérios pedagógicos, que têm em conta a experiência e a adequação do perfil dos 
docentes às funções e cargos que vão desempenhar, no sentido de fortalecer a sustentabilidade da 
organização, tanto no que respeita ao desenvolvimento do currículo como à continuidade dos projetos 
encetados. Também no que se refere ao pessoal não docente são observados critérios que permitem a 
distribuição do serviço tendo em consideração o perfil funcional dos trabalhadores e a sua adequação às 
funções que vão exercer.   

Os recursos materiais são acessíveis, de forma equitativa, a toda a comunidade escolar, nomeadamente 
o acervo da biblioteca José Craveirinha, as tecnologias de informação e comunicação, as publicações do 
centro de formação, os materiais produzidos no centro de recursos educativos, bem como os 
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equipamentos para recreio e, ainda, para a prática de atividade física e desporto, que incluem, além do 
ginásio, campos de jogos exteriores e duas piscinas. 

Com efeito, é de salientar a adequação, a manutenção e o embelezamento dos equipamentos educativos, 
possibilitando que crianças e alunos desfrutem de espaços aprazíveis e contactem com numerosas obras 
de arte, como pintura, escultura e painéis de azulejos, alusivas à história e cultura, de Portugal e de 
Moçambique. 

A gestão considera, quando as circunstâncias de estabilidade de docentes e de alunos o permitem, o 
critério da continuidade pedagógica, na constituição dos grupos e turmas, bem como das equipas 
pedagógicas. Todavia, a organização e gestão dos horários de crianças e alunos pode ser ponderada de 
forma a encontrar soluções que permitam a adequação dos períodos de recreio, de almoço e de atividades 
letivas, tendo em conta os diferentes níveis de educação e de ensino. 

A direção tem implementado os processos de avaliação e de autoavaliação do desempenho, para o 
pessoal docente e não docente, com base em instrumentos elaborados para o efeito e que estipulam os 
parâmetros a observar, entre os quais se incluem objetivos, competências, atitude pessoal e avaliação 
global. Contudo, estes processos, que seguem os procedimentos definidos no sistema integrado de 
avaliação do desempenho da administração pública, tendem a ser percecionados como um fator de 
desmotivação que dificulta o reconhecimento do empenho e da dedicação dos trabalhadores.  

No que concerne à promoção do desenvolvimento profissional, é relevante a realização de ações de 
formação promovidas pelo centro de formação e difusão da língua portuguesa decorrentes das 
necessidades identificadas por docentes, nos respetivos grupos de recrutamento, e não docentes, 
devidamente programadas no plano de formação.  

Estas ações permitem atenuar os efeitos do afastamento dos meios académicos, dos centros de formação 
de associação de escolas e demais entidades formadoras existentes em Portugal, dando aos profissionais 
algumas oportunidades de reflexão, debate e partilha, com recurso a formadores externos ou 
rentabilizando o capital humano da Escola, incluindo o gabinete médico, os serviços de psicologia e 
orientação e a educação especial. 

As ações, desenvolvidas sob a modalidade de cursos, seminários, oficinas de formação, entre outras, 
inscrevem-se em áreas mais generalistas, como A importância da voz no desempenho da função docente, 
Gestão inclusiva das adaptações curriculares a partir do programa educativo individual e O Professor 
como Pessoa: implicação para uma prática pedagógica, ou em áreas mais especializadas com enfoque 
em grupos de recrutamento específicos, como por exemplo Didática musical, Construção de um Baú da 
Matemática e Técnicas de Expressão Plástica no Jardim de Infância.  

Porém, não estão instituídas formas de monitorização que deem conta dos reflexos que estas formações 
têm nas práticas dos docentes e, sobretudo em sala de aula, no sentido de as tornar cada vez mais 
propiciadoras de aprendizagens de qualidade e do sucesso académico. No que se refere ao pessoal não 
docente, pode ser incrementada a formação na área das relações interpessoais, com a finalidade de 
promover interações mais positivas entre estes e os demais elementos da comunidade escolar. 

A direção tem privilegiado a utilização das tecnologias de informação e comunicação, enquanto 
estratégia para divulgação de eventos realizados na Escola, para disponibilizar informação aos distintos 
elementos da comunidade educativa. Para o efeito tem fomentado o recurso ao correio eletrónico, a 
atualização da página da Escola na Internet, a criação de grupos em redes sociais (Facebook), o envio de 
SMS aos encarregados de educação e, ainda, a publicitação da Newsletter. 
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AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A Escola tem vindo a desenvolver práticas de autoavaliação que, numa fase embrionária, tinham na 
base os relatórios produzidos pelo Observatório de Qualidade desde 2005 e, no triénio de 2008-2009 a 
2010-2011, passaram a incluir também a recolha e tratamento sistemático de dados relativos aos 
resultados académicos dos alunos.  

No ano letivo de 2011-2012, o processo foi impulsionado com a criação de uma equipa de autoavaliação, 
constituída por docentes e contando com uma colaboradora do centro de formação e difusão da língua 
portuguesa no papel de “amiga crítica”. Esta equipa propôs-se tornar mais abrangente e integrador o 
processo, a fim de aprofundar o diagnóstico organizacional.  

Para este fim, tomou como ponto de partida a análise de documentos e de relatórios existentes, reuniu 
fundamentos teóricos e utilizou uma metodologia complexa. A recolha de dados consistiu na aplicação de 
questionários online a todos os trabalhadores da Escola e a uma amostra de alunos e encarregados de 
educação, na realização de entrevistas de painel, a alguns elementos da comunidade e à direção, e ainda 
na observação de doze aulas dos 4.º, 6.º, 8.º e 10.º anos, nas disciplinas de matemática, português e 
ciências físico-químicas. 

O processo de tratamento e análise dos dados tem vindo a ser concretizado faseadamente e permitiu pôr 
em evidência aspetos fulcrais para a melhoria do desempenho organizacional. Neste âmbito, é muito 
pertinente a relevância dada pela equipa de autoavaliação ao ensino e à aprendizagem em sala de aula 
e a realização do seminário Encontros de Boas Práticas, em 2012, cujas conclusões podem constituir um 
ponto de partida para a construção de planos de ação de melhoria. No que respeita à temática 
metodologias de ensino, abordada no referido seminário, foram realizadas reflexões e tecidas 
recomendações atinentes, por exemplo, à realização de avaliações de diagnóstico em todas as turmas, 
servindo de base ao trabalho dos docentes para o desenvolvimento do currículo. 

Efetivamente existem documentos, em especial atas e relatórios de autoavaliação, demonstrativos da 
reflexão efetuada pela comunidade escolar e da adequação do diagnóstico realizado. Incluem igualmente 
a apresentação de propostas / estratégias / orientações com vista a melhorar a prestação do serviço 
educativo, mas que ainda não foram desenvolvidas.  

Assim, a consolidação e o desenvolvimento do processo de autoavaliação da Escola pode alcançar um 
maior impacto com a sistematicidade do tratamento da informação recolhida e respetiva devolução à 
comunidade educativa, de forma a promover o seu envolvimento. Do mesmo modo, a implementação de 
ações de melhoria, com base nas reflexões levadas a cabo pelos órgãos e estruturas educativas da 
Escola, centradas nos processos de ensino e de aprendizagem, garantindo a monitorização e avaliação 
da sua eficácia, é fulcral para alcançar melhores resultados académicos. 

 
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. 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 da Escola:   
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 Trabalho desenvolvido pelas coordenações dos ensinos básico e secundário na prevenção e na 
atuação imediata em situações de indisciplina, de forma a promover ambientes educativos 
propícios às aprendizagens; 

 Publicações do centro de formação e difusão da língua portuguesa destinadas a contextualizar o 
currículo, despertando o interesse para o estudo das disciplinas e estreitando a ligação entre a 
Escola e a comunidade; 

 Desenvolvimento transversal da área das expressões, tanto ao nível curricular como 
extracurricular, com reflexos na motivação de crianças e alunos, bem como na sua formação 
integral; 

 Utilização da biblioteca escolar enquanto espaço de aprendizagem e polo dinamizador de 
atividades, em ligação com escolas da comunidade local; 

 Cooperação do centro de formação e difusão da língua portuguesa e da biblioteca escolar com o 
Ministério da Educação de Moçambique, no desenvolvimento de cursos de formação e na 
promoção da leitura e da escrita;  

 Diagnóstico organizacional realizado pela equipa de autoavaliação, utilizando uma metodologia 
diversificada de recolha de dados, com enfoque nos processos de ensino e de aprendizagem, em 
sala de aula. 

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

 Gestão articulada do currículo, promotora da sequencialidade das aprendizagens, desde a 
educação pré-escolar ao ensino secundário, tendo em conta as metas curriculares; 

 Reforço das estratégias de diferenciação pedagógica em sala de aula, diversificação das 
metodologias de ensino e desenvolvimento de técnicas de estudo, de modo a promover a 
autonomia dos alunos e as aprendizagens ativas; 

 Supervisão da prática letiva, designadamente pela direção e pelos coordenadores de 
departamento, em articulação com o centro de formação e difusão da língua portuguesa, como 
forma de promover o desenvolvimento profissional; 

 Planeamento decorrente de uma estratégia de trabalho em rede, que promova a 
corresponsabilização dos distintos órgãos, estruturas e profissionais, através da partilha e da 
colaboração para a consecução da missão da Escola; 

 Construção de um projeto educativo, fundado na procura de uma imagem de excelência e na 
singularidade da Escola ao ministrar o currículo português, para portugueses e moçambicanos, 
como forma de consolidar o reconhecimento no seio da sociedade local e nacional. 
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11-07-2014 
 
A Equipa de Avaliação Externa: 
 
João Nunes, João Ramalho e Rosa Micaelo 

 

 

 Concordo. À consideração do Senhor 
Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, para homologação. 
A Subinspetora-Geral da Educação e Ciência 

 
 
 
 
 

 

Homologo. 

O Secretário de Estado do Ensino e da  
Administração Escolar 
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