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1 – INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a autoavaliação e para a 

avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 

jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 

avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 

incumbida de dar continuidade ao programa de 

avaliação externa das escolas, na sequência da 

proposta de modelo para um novo ciclo de 

avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 

Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 

março). Assim, apoiando-se no modelo construído 

e na experimentação realizada em doze escolas e 

agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 

esta atividade consignada como sua competência 

no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 

janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 

avaliação externa do Agrupamento de Escolas de 

Guia – Pombal, realizada pela equipa de 

avaliação, na sequência da visita efetuada entre 

25 e 28 de março de 2014. As conclusões 

decorrem da análise dos documentos 

fundamentais do Agrupamento, em especial da 

sua autoavaliação, dos indicadores de sucesso 

académico dos alunos, das respostas aos 

questionários de satisfação da comunidade e da 

realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 

fomente e consolide a autoavaliação e resulte 

numa oportunidade de melhoria para o 

Agrupamento, constituindo este documento um 

instrumento de reflexão e de debate. De facto, ao 

identificar pontos fortes e áreas de melhoria, 

este relatório oferece elementos para a 

construção ou o aperfeiçoamento de planos de 

ação para a melhoria e de desenvolvimento de 

cada escola, em articulação com a administração 

educativa e com a comunidade em que se insere.  

A equipa de avaliação externa visitou a escola- 

-sede do Agrupamento, as escolas básicas de Ilha e Vieirinhos (com 1.º ciclo e educação pré-escolar) e o 

Jardim de Infância de Grou.      

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 e o eventual contraditório apresentado(s) no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2013-2014 serão disponibilizados na página da IGEC. 

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

O Agrupamento de Escolas de Guia, situado na vila do mesmo nome, foi criado em 2003 e abrange duas 

freguesias da parte oeste do concelho de Pombal: Carriço e União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata 

Mourisca. É constituído por catorze estabelecimentos: Escola Básica e Secundária da Guia (escola-sede), 

escolas básicas de Ilha e Vieirinhos (com educação pré-escolar e 1.º ciclo), seis escolas do 1.º ciclo 

(Carriço, Foz, Grou, Guia, Mata Mourisca e Seixo) e cinco jardins de infância (Carriço, Foz, Grou, Guia e 

Mata Mourisca). 

No presente ano letivo (2013-2014), a população escolar totaliza 1204 alunos: 186 da educação pré-

escolar (12 grupos), 364 do 1.º ciclo (23 turmas), 208 do 2.º ciclo (11 turmas), 275 do 3.º ciclo (14 turmas, 

incluindo uma do curso vocacional), 96 do ensino secundário dos cursos científico-humanísticos (cinco 

turmas) e 75 dos cursos profissionais de Técnico de Gestão, Técnico de Multimédia e Técnico de 

Restauração – Mesa e Bar (três turma). O Agrupamento é frequentado por 73 alunos com necessidades 

educativas especiais, dos quais 18 têm currículo específico individual e seis plano individual de 

transição para a vida pós-escolar.  

Da totalidade dos alunos do ensino básico e secundário, 6,1% possui nacionalidade estrangeira e 61,8% 

não beneficia de auxílios económicos da ação social escolar (ASE). No que diz respeito às tecnologias de 

informação e comunicação, 72,0% dos alunos do ensino básico e 83,0% do secundário possuem 

computador e Internet em casa.  

Exercem a sua atividade no Agrupamento 135 docentes, dos quais 91,0% pertence aos quadros. A 

experiência destes profissionais é significativa, uma vez que 61,5% leciona há mais de 20 anos. O 

pessoal não docente é composto por 41 trabalhadores: 34 assistentes operacionais, seis assistentes 

técnicos, uma chefe dos serviços de administração escolar e uma técnica superior contratada a tempo 

parcial (psicóloga). A maioria (97,6%) possui 10 ou mais anos de experiência profissional.  

Os indicadores relativos à formação académica e à atividade profissional dos pais dos alunos permitem 

verificar que 29,5% possuem uma habilitação académica secundária ou superior e 14,3% exercem uma 

profissão de nível superior ou intermédio.  

Nos anos letivos de 2010-2011 e 2011-2012, para os quais há referentes nacionais calculados, o 

Agrupamento apresenta variáveis de contexto globalmente bastante favoráveis, quando comparado com 

outros do mesmo grupo de referência (percentagem de alunos que não beneficiam de auxílios económicos 

no âmbito da ASE e idade média dos alunos dos 6.º e 9.º anos). 

 

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, os procedimentos de avaliação e análise dos resultados evidenciam o progresso 

de desenvolvimento individual das crianças e do grupo. A informação aos pais e encarregados de 

educação é transmitida presencialmente, no final de cada período, sendo-lhes entregue a respetiva ficha 

informativa. 
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Nos anos letivos de 2010-2011 e 2011-2012, os resultados observados, para as provas de aferição a 

Língua Portuguesa e a Matemática do 4.º ano de escolaridade, posicionam-se acima dos valores 

esperados para escolas de contexto análogo e acima ou muito acima da mediana para as escolas do 

mesmo grupo de referência. No que respeita aos 6.º e 9.º anos, os resultados das avaliações externas 

estão acima dos valores esperados a Matemática e situam-se aquém desses valores a Língua 

Portuguesa, estando globalmente acima da mediana. Os resultados observados nos exames nacionais do 

12.º ano, a Português e a Matemática, estão acima dos valores esperados, exceto a Matemática em 2011-

2012 que se situaram aquém desse referencial, e estão acima ou próximo da mediana. Relativamente às 

taxas de conclusão para os três ciclos do ensino básico e para o ensino secundário, os resultados 

observados, para os anos letivos 2010-2011 e 2011-2012, estão sempre próximos ou acima da mediana 

para as escolas do mesmo grupo de referência. Porém, as taxas de conclusão nos 4.º e 6.º anos, em 2010-

2011, e no 9.º, em 2011-2012, situam-se aquém dos valores esperados para escolas de contexto análogo, e 

nos 6.º e 12.º estão em linha em 2011-2012. 

Os valores das variáveis do contexto socioeconómico do Agrupamento situam-se globalmente próximos 

ou acima da mediana, pelo que são genericamente favoráveis. Os resultados observados situam-se, 

globalmente, em linha com os valores esperados, quando comparados com os das escolas de contexto 

análogo, e acima da mediana, quando comparados com as do mesmo grupo de referência, determinados 

para os anos de 2010-2011 e 2011-2012. Tal facto demonstra que o Agrupamento necessita reforçar o 

investimento nos processos de ensino e de aprendizagem, particularmente na disciplina de Português.  

No triénio 2010-2011 a 2012-2013, as taxas de conclusão dos cursos profissionais apresentam um 

decréscimo acentuado (81,6%, 76,9% e 54,5%, respetivamente), com valores abaixo dos nacionais no 

último ano, particularmente no Curso de Técnico de Multimédia (44,4%). Registe-se ainda a elevada 

diferença entre o número de alunos que iniciaram os cursos e os que os frequentaram até ao fim (56-38, 

25-13 e 42-22, respetivamente), revelando elevadas taxas de desperdício (32,1%, 38,0% e 47,6%, 

respetivamente).  

 Os resultados académicos dos alunos são objeto de monitorização sistemática, o que tem permitido 

identificar as causas do sucesso (p. ex., diversificação da oferta educativa, apoios educativos) e, 

particularmente, os fatores do insucesso (p. ex., clima de sala de aula não facilitador das aprendizagens, 

indisciplina no curso vocacional), originando práticas para a sua superação e estratégias de recuperação 

(p. ex., coadjuvação no curso vocacional - turma desdobrada, apoios educativos nas disciplinas de maior 

insucesso e nas de exame). 

O abandono escolar e a taxa de desistência por idades (14 aos 16 anos) são inexistentes, tendo-se fixado 

nos 0% no último triénio. 

RESULTADOS SOCIAIS 

Os alunos participam na vida escolar, pertencendo, nomeadamente, a diversos órgãos do Agrupamento, 

sobretudo através da associação de estudantes, que está representada no conselho pedagógico e no 

conselho geral. Além disso, integram a equipa de autoavaliação e participam nas reuniões dos conselhos 

de turma. Conhecem o regulamento interno, no que toca aos seus direitos e deveres. Ao nível da 

educação pré-escolar e do 1.º ciclo, a assunção de responsabilidades é patente nos “chefes” e delegados de 

turma, respetivamente, os quais colaboram diariamente na organização das atividades. Nos 2.º e 3.º 

ciclos, bem como no ensino secundário, no curso vocacional e nos cursos profissionais, os delegados de 

turma mostram conhecer razoavelmente as suas funções, por exemplo, em matérias relacionadas com o 

comportamento e com rotinas de segurança.  

A corresponsabilização na melhoria dos comportamentos é explorada com os discentes do 1.º ao 9.º ano, 

através da disciplina de educação cívica (oferta complementar). De referir ainda que os critérios de 

avaliação das disciplinas ponderam o comportamento do aluno no espaço da sala de aula. O Gabinete de 
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Apoio ao Aluno e o Gabinete de Mediação de Conflitos, existentes na escola-sede, são estratégias no 

sentido de ultrapassar as situações de indisciplina.  

Ocorrem iniciativas que contribuem para a formação pessoal e social dos alunos, como é caso do jornal O 

Parágrafo e as atividades relacionadas com o empreendedorismo (Junior Achievement). Os alunos 

participam em outros projetos e clubes (p. ex., Rádio, Teatro, visitas de estudo e Colóquio de Turismo). 

Existe dinâmica associada à organização de atividades desportivas, de que é exemplo o desporto escolar 

(p. ex., no âmbito do Projeto Compal Air - Basket 3x3 nas Escolas, cinco alunas foram campeãs nacionais 

em 2013). A mesma dinâmica é visível em ações de índole cultural e artística (p. ex., Jornadas 

Culturais, festas de Natal, Carnaval e final de ano letivo). Os discentes com necessidades educativas 

especiais desenvolvem a expressão dramática em disciplina específica (Movimento e Drama Criativo), 

sendo o clube de Artes frequentado tanto por este grupo de alunos como pelos outros.  

Os alunos também se destacaram nas XXXI Olimpíadas Portuguesas da Matemática, tendo um aluno 

do 7.º ano ganho a Medalha de Ouro. Receberam, igualmente, o Prémio Fundação Ilídio Pinho com o 

Projeto “Bolachas Aromáticas com Ciência”. A escola qualificou-se para a sessão nacional do Parlamento 

dos Jovens do Ensino Secundário (três alunos do 12.º ano). 

A dimensão solidária é trabalhada de forma ainda não consistente, embora haja iniciativas de 

angariação de fundos (p. ex., teatro solidário para ajudar os Bombeiros). Estas são, por vezes, realizadas 

em colaboração com a Associação de Pais (p. ex., “Partilhar e ajudar o próximo”) e o COJ (Centro de 

Ocupação Juvenil da Cáritas de Coimbra). Ocorrem ainda os jantares solidários, da iniciativa do curso 

de Técnico de Restauração.  

Ao invés da situação encontrada aquando da primeira avaliação externa em que o ambiente educativo 

era um ponto forte do Agrupamento, atualmente verifica-se um crescendo da indisciplina em todos os 

anos. No presente ano letivo (2013-2014), já foram aplicadas 13 medidas corretivas e 13 sancionatórias, 

sendo que só a turma do curso vocacional teve 146 participações, com a aplicação de quatro medidas 

corretivas e oito sancionatórias. Os conflitos e as situações de indisciplina são monitorizados pelos 

diretores de turma, em conjunto com a direção, suscitando-se ainda o envolvimento dos encarregados de 

educação. 

Há conhecimento, ainda pouco sustentado, do percurso dos alunos que concluem os ciclos de estudos no 

Agrupamento, mas, no que diz respeito aos cursos profissionais, há alguma informação, por exemplo, 

sobre a taxa de empregabilidade e a percentagem dos alunos que prosseguem estudos. Para o ciclo de 

formação 2010 a 2013, 50,0% dos alunos do curso de Técnico de Gestão obteve um emprego e os 

restantes 50,0% prosseguiu estudos para o ensino superior. No que respeita ao curso de Técnico de 

Multimédia, 22,2% ingressou no mercado de trabalho e 38,9% optou por prosseguir os estudos no ensino 

superior 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A análise dos resultados dos questionários, aplicados no âmbito do presente processo de avaliação 

externa, evidencia que a comunidade educativa está globalmente satisfeita com o serviço educativo 

prestado pelo Agrupamento.  

Assim, os alunos do 1.º ciclo valorizam positivamente a maioria dos itens, destacando-se a compreensão 

das matérias lecionadas, o gosto pelas atividades de expressão plástica e o conhecimento das regras de 

comportamento da escola. O comportamento inadequado dos alunos e a escassa utilização do 

computador, ambos em contexto da sala de aula, são os aspetos com os quais se mostram menos 

satisfeitos. Já os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário avaliam como mais positivo o facto de 

terem vários amigos na escola e de conhecerem as regras de comportamento. Os itens que reúnem 

menor satisfação têm a ver com a frequência de utilização do computador na sala de aula, com a higiene 

e a limpeza da escola e com o desconforto das salas. 
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Os pais das crianças da educação pré-escolar manifestam-se muito satisfeitos com todo o serviço 

educativo prestado, destacando a limpeza, o jardim de infância e o grau de desenvolvimento conseguido 

pelos seus educandos. Os pais e encarregados de educação dos alunos do ensino básico e secundário 

valorizam, sobretudo, as amizades dos filhos na escola. Como pontos menos positivos salientam as 

instalações, a segurança e a forma de resolver os problemas de indisciplina. 

Os trabalhadores não docentes valorizam a limpeza, a disponibilidade da direção e o gosto em trabalhar 

no Agrupamento. Com menor grau de satisfação referem o comportamento e o respeito dos alunos para 

com o pessoal docente e não docente. Os docentes, por sua vez, mostram-se satisfeitos com a 

disponibilidade da direção, a limpeza e o funcionamento dos serviços administrativos. A falta de 

conforto das salas de aula, a inadequação dos espaços de desporto e de recreio da escola e o 

comportamento dos alunos são os aspetos menos valorizados.   

Entre as formas de sublinhar os sucessos dos alunos destacam-se o Quadro de Mérito (para alunos que 

revelem excelentes resultados escolares na avaliação interna) e o Quadro de Louvor (para os alunos que, 

pelas suas atitudes e empenho, se distingam em várias áreas da vida escolar). Os trabalhos dos alunos 

são exibidos em exposições internas e externas (p. ex., exposições de trabalhos nas Jornadas Culturais, 

mostra de fotografia no Cine-Teatro de Pombal, apresentação de presépios na Capela da Guia). Os 

prémios são divulgados, para além da página web do Agrupamento, também nos placards da escola, no 

jornal regional e em outdoors. 

A ação do Agrupamento tem dado um contributo importante para o desenvolvimento da comunidade 

através, por exemplo, de uma oferta educativa diversificada que responde aos interesses dos alunos e às 

necessidades do tecido empresarial local. 

A ação da 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. O Agrupamento 

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 

Os projetos educativo e curricular do Agrupamento contemplam os princípios orientadores da oferta 

formativa e da gestão do currículo. O plano anual de atividades articula-se com o projeto educativo no 

tocante à programação de iniciativas orientadas para as prioridades e problemas identificados (p. ex., 

sucesso/insucesso educativo, desrespeito pelas regras do saber estar, insuficiente cultura cívica). 

 O planeamento e a articulação do trabalho docente são impulsionados pela definição de critérios de 

distribuição de serviço que privilegiam a continuidade pedagógica e a criação de tempos comuns nos 

horários dos docentes. No entanto, o trabalho colaborativo entre docentes ainda constitui uma área 

prioritária da ação educativa, designadamente no que diz respeito à articulação e sequencialidade de 

conteúdos programáticos fundamentais para o sucesso e complementaridade do processo de 

aprendizagem dos alunos ao longo dos diferentes ciclos e níveis de escolaridade. As estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica estimulam o trabalho colaborativo, através da 

calendarização de reuniões facilitadoras da interação entre os docentes, com impacto positivo nas 

planificações de longo e médio prazo, na avaliação dos alunos, na partilha e reflexão sobre as práticas 

científico-pedagógicas, no reajustamento da planificação no 1.º ciclo e no balanço das atividades e 

conteúdos lecionados.  
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Os projetos transversais no âmbito dos programas de Educação Para a Saúde, Eco-Escolas, Parlamento 

dos Jovens e Comenius constituem importantes eixos da articulação das equipas pedagógicas, com 

resultados visíveis na interdisciplinaridade e na promoção do sucesso escolar.  

A caracterização abrangente e aprofundada de cada aluno, inserta nos planos de trabalho das turmas e 

a avaliação diagnóstica inicial, realizada em todas as disciplinas e anos de escolaridade, constituem 

importantes elementos de ajustamento das planificações às características das turmas. No entanto, os 

seus resultados globais ainda não são totalmente explorados numa perspetiva de articulação vertical, de 

forma a reduzir défices de aprendizagem na transição entre níveis e ciclos de ensino. 

O serviço de psicologia e orientação programa e desenvolve um conjunto de atividades, assegurando, de 

forma articulada com docentes e famílias, a orientação escolar e vocacional dos alunos do 9.º ano, os 

apoios psicológico e psicopedagógico, o acompanhamento do curso vocacional e o esclarecimento aos 

alunos dos cursos regulares e profissionais relacionado com o ingresso no ensino superior. A psicóloga 

interage com vários parceiros da comunidade educativa (centros de saúde da Guia e Pombal e Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens), numa perspetiva de garantir apoio e encaminhamento a todos os 

alunos. 

PRÁTICAS DE ENSINO 

Os planos de trabalho das turmas e as práticas pedagógicas dos educadores e professores evidenciam o 

conhecimento das características da turma e das dificuldades individuais de aprendizagem, permitindo 

a adequação do ensino aos ritmos de aprendizagem e às capacidades dos alunos, concretizada através da 

implementação de apoios a desenvolver (p. ex., coadjuvação no curso vocacional).  

Registe-se que o apoio educativo a grupos integra também alunos com elevadas capacidades de 

aprendizagem. Neste âmbito, é de referir que não são conhecidos indicadores de eficácia globais para os 

apoios prestados.  

Os alunos com necessidades educativas especiais beneficiam de respostas especializadas e adaptadas a 

cada situação. O núcleo da educação especial articula com outros docentes, técnicos da CERCIPOM - 

Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Pombal e PSIDUCA – Centro de 

Intervenção Psicológica e Formação, psicóloga e encarregados de educação, na definição de estratégias 

de apoio, acompanhamento e execução dos programas educativos individuais. A eficácia deste trabalho 

traduziu-se, no último triénio em taxas de sucesso positivas (87,0%, 85,9% e 85,9%, respetivamente), e 

na concretização de uma política consistente de inclusão e transição para a vida pós-escolar. É de 

destacar que nos últimos anos o número de alunos com necessidades educativas especiais aumentou 

significativamente no Agrupamento, passando de 46 em 2010-2011 para 73 em 2013-2014.  

A exigência e o incentivo à melhoria estão contemplados no planeamento, no processo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos, que inclui a aplicação de testes intermédios, na ação dos docentes e na 

valorização do mérito. O estímulo às aprendizagens é perseguido, também, através de várias ofertas de 

enriquecimento curricular (p. ex., clubes, concursos, projetos, programas). As bibliotecas escolares, 

sobretudo a da escola-sede, apesar de possuírem um plano de atividades amplo e diversificado, não se 

afiguram como um recurso rendibilizado e transponível para as práticas letivas dos docentes. Os meios 

tecnológicos existentes são bastante utilizados na promoção de práticas inovadoras e metodologias 

ativas de abordagem dos conteúdos programáticos. No Desporto Escolar os recursos são eficazmente 

explorados, em particular o pavilhão gimnodesportivo, com reflexo no elevado nível competitivo 

alcançado pelas atletas de basquetebol.  

As aprendizagens práticas e experimentais são estimuladas em todos os ciclos e níveis de ensino, em 

contexto de sala de aula, nas disciplinas específicas, e através da oferta de enriquecimento curricular. 

Os almoços pedagógicos (semanais), servidos pelos formandos do curso profissional de Restaurante Bar, 

o Laboratório Aberto e o Herbário de Plantas Aromáticas da Região constituem exemplos relevantes de 
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metodologias direcionadas ao desenvolvimento dos saberes práticos e da literacia científica, igualmente 

prosseguidos em contexto de sala de aula. 

A dimensão artística tem expressão curricular e extracurricular, através de ações previstas no plano 

anual de atividades (p. ex., Jornadas Culturais, clubes de Rádio, Editorial, Artes e Teatro, Sessões 

Fotográficas), da oferta educativa proporcionada no ensino básico (Educação Tecnológica) e da exposição 

e decoração dos espaços educativos. 

O acompanhamento da prática letiva realiza-se nas reuniões de departamento e nos conselhos de turma, 

nomeadamente através da monitorização do cumprimento dos programas e da análise dos resultados 

alcançados em cada turma e disciplina. Tal como foi assinalado na anterior avaliação externa como um 

ponto fraco, a observação de aulas continua a não configurar uma estratégia adotada, no sentido da 

orientação e acompanhamento dos docentes em contexto de lecionação, da identificação de problemas 

inerentes ao insucesso de algumas disciplinas e apoio na sua resolução e do fomento e partilha de 

práticas científico-pedagógicas relevantes. 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

A avaliação das aprendizagens conjuga várias práticas e instrumentos avaliativos nos diferentes níveis 

de educação e de ensino (p. ex., testes escritos, apresentações orais, trabalhos individuais, de grupo, 

práticos e experimentais). São implementadas as diferentes modalidades de avaliação (diagnóstica, 

formativa e sumativa), que se articulam entre si, mas o contributo da avaliação formativa para a 

regulação do processo de ensino e de aprendizagem, designadamente o seu impacto no planeamento de 

curto prazo e no estabelecimento de estratégias e práticas de diferenciação pedagógica, ainda é um 

aspeto pouco conseguido.  

A análise regular dos resultados académicos internos e externos dos alunos nos órgãos de direção, 

administração e gestão e nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica possibilita a 

reflexão sistemática sobre a evolução dos principais indicadores de sucesso, constituindo-se um suporte 

importante para identificar os elementos justificativos do insucesso e definir estratégias de melhoria 

das aprendizagens. As medidas de apoio implementadas não se revelaram totalmente mobilizadoras e 

eficazes para a recuperação das aprendizagens dos alunos com dificuldade ou em risco de desistência (p. 

ex., nos cursos profissionais). 

A inexistência de metas quantificadas para os resultados (além das resultantes da adesão ao Programa 

Educação 2015), desagregadas por disciplina e ano de escolaridade, implica que não haja referentes que 

permitam a regulação da ação educativa e a monitorização da qualidade do sucesso. 

Os critérios gerais e específicos de avaliação são coerentes com os princípios dos projetos educativo e 

curricular. Os pais e os alunos conhecem-nos, em resultado de uma divulgação bem-sucedida e da 

explicitação implementada pelos responsáveis escolares.  

A realização de testes comuns por ano de escolaridade no 1.º ciclo e em algumas disciplinas nos 2.º e 3.º 

ciclos e ensino secundário, a adesão aos Testes Intermédios, a elaboração de matrizes comuns para os 

instrumentos de avaliação, bem como a autoavaliação periódica dos alunos, são práticas consolidadas e 

eficazes que contribuem para aferir a validade e a fiabilidade do processo avaliativo.  

Existe uma ação preventiva eficaz no combate ao abandono escolar, sustentada na adequada sinalização 

e acompanhamento sistemático das situações de risco, envolvendo docentes e técnicos do Agrupamento, 

em conjugação com as diversas estruturas do concelho. 
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A ação da 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. O Agrupamento 

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 

Prestação do Serviço Educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

Os documentos estruturantes (projeto educativo, projeto curricular, plano anual de atividades e 

regulamento interno) mostram-se coerentes, assentam numa visão multidimensional do Agrupamento e 

enunciam, de forma clara, no seu conjunto, prioridades, objetivos, metas e estratégias, pertinentes para 

a melhoria do serviço educativo. No entanto, a sua eficácia enquanto instrumentos de planeamento e 

orientação do trabalho das equipas educativas está comprometida devido à falta de metas quantificadas 

para os resultados.  

A direção é dialogante, disponível e promove o envolvimento dos profissionais docentes e não docentes 

nos processos decisórios (p. ex., autoavaliação do Agrupamento e sugestões de atividades), 

proporcionando um bom ambiente de trabalho.  

As lideranças intermédias conhecem as suas competências e, tal como a generalidade dos docentes, 

mostram-se motivadas para a promoção da melhoria do sucesso académico dos alunos, embora sejam 

visíveis debilidades de coordenação por parte dos diversos responsáveis, tendo em vista, por exemplo, o 

estabelecimento de procedimentos que orientem uma atuação comum e monitorizem as práticas, nas 

diferentes estruturas. Emerge, também, a necessidade de um maior enfoque na promoção dos resultados 

escolares, ou seja, uma responsabilidade partilhada e participada, em que a articulação entre os órgãos 

de direção, administração e gestão e as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

seja desenvolvida e assegurada, de forma sistemática, para garantir a avaliação e a eficácia das 

estratégias educativas delineadas e implementadas. 

A direção aposta, estrategicamente, na relação com diversas organizações locais e com os encarregados 

de educação. As parcerias e protocolos estabelecidos evidenciam a opção clara pela abertura à 

comunidade e exploração das potencialidades do meio, proporcionando um efeito multiplicador de 

oportunidades de aprendizagem para todas as crianças e alunos. Servem de exemplo, a associação de 

pais da escola-sede e as empresas locais onde se realizam os estágios dos cursos profissionais. Destaca-

se a colaboração com Câmara Municipal de Pombal e as freguesias da área de influência do 

Agrupamento, designadamente, na disponibilização de transportes escolares, nas atividades da 

componente de apoio à família na educação pré-escolar e de enriquecimento curricular no 1.º ciclo e na 

Feira do Livro. 

GESTÃO  

A afetação dos recursos humanos é realizada de forma criteriosa, tendo em conta as necessidades e o 

perfil dos trabalhadores relativamente aos cargos e funções a atribuir. Na distribuição do serviço do 

pessoal não docente, conjuga-se a formação com o princípio da polivalência, de forma a responder a 

situações imprevistas, designadamente, de ausência ou impedimento de algum dos assistentes.  

Estão definidos critérios de constituição de turmas e de elaboração de horários e a sua aplicação 

assegura, em geral, a rendibilização dos tempos escolares e a implementação do plano de ocupação dos 

alunos. A distribuição de serviço docente é realizada de acordo com os critérios pedagógicos (p. ex., perfil 

dos docentes que asseguram o curso vocacional e do diretor de turma) e as prioridades estabelecidas 

para afetação da componente não letiva.   
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Os recursos materiais são objeto de uma gestão criteriosa e equitativa na promoção de aprendizagens e 

do acesso de todas as crianças e alunos a experiências educativas diversificadas e estimulantes. As 

falhas de rede elétrica verificadas na escola-sede e a carência de meios tecnológicos nalguns jardins de 

infância e escolas do 1.º ciclo condicionam a diversificação dos processos de ensino e de aprendizagem  

Os responsáveis escolares identificam necessidades de desenvolvimento profissional dos trabalhadores e 

de melhoria do serviço prestado, mobilizando recursos para lhes dar resposta. Por exemplo, foi facultada 

formação interna, a docentes, sobre metas curriculares, tecnologias de informação e comunicação e artes 

plásticas. Para os trabalhadores não docentes a formação centra-se em áreas específicas como 

contabilidade, compras públicas e bibliotecas escolares.  

Para divulgação de documentos, atividades e materiais pedagógicos, o Agrupamento recorre, 

essencialmente, à afixação, à divulgação em reuniões e ao correio eletrónico. No entanto, o 

desconhecimento do projeto educativo e dos relatórios da autoavaliação, por parte de alguns 

encarregados de educação, alunos e assistentes operacionais, por exemplo, revelam fragilidades de 

eficácia dos circuitos de comunicação existentes.  

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

O Agrupamento evidencia progressos relativamente à primeira avaliação externa realizada em 2010. A 

par das práticas já instituídas de análise dos resultados escolares, foi, sequencialmente, implementado 

um processo de autoavaliação construído com base no modelo CAF (Commom Assessment Framework). 

A atual equipa de autoavaliação, constituída em 2011, integra docentes de todos os níveis de educação e 

ensino, uma assistente operacional, um encarregado de educação e uma aluna.  

O processo apoia-se em diferentes instrumentos de recolha e tratamento de informação (dados 

estatísticos, atas, relatórios, questionários). A análise interna deste conjunto de elementos tem 

permitido identificar pontos fortes (p. ex., identificação das características dos alunos no conselho de 

turma, preocupação com a segurança dos alunos) e aspetos a melhorar (p. ex., circuitos de informação, 

avaliação do projeto educativo), dar continuidade a estratégias que se revelaram eficazes e estabelecer 

um plano de ações de melhoria coerente com os relatórios de autoavaliação. Porém, os resultados 

académicos dos alunos não têm sido trabalhados e potenciados, no âmbito da autoavaliação, resultando 

o desconhecimento do impacto das estratégias de melhoria propostas. 

As conclusões da autoavaliação são objeto de análise pelos órgãos de direção, administração e gestão e 

têm contribuído para um melhor conhecimento do Agrupamento, influenciando as suas prioridades e o 

plano de ação de melhoria. No entanto, o escasso conhecimento que assistentes, alunos e pais 

evidenciam acerca dos resultados do processo, não contribui para o reconhecimento comunitário de todo 

o seu valor, enquanto suporte para a melhoria organizacional. 

A ação da 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. O Agrupamento 

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

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

Liderança e Gestão. 

  

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 Oferta formativa adequada às expetativas e interesses dos alunos e das famílias, com impacto 

na inclusão social, nas saídas profissionais, na empregabilidade e no prosseguimento de estudos 

via ensino superior; 
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 Prevenção da desistência e do abandono escolar assente no trabalho de articulação entre os 

vários responsáveis e nas estratégias adotadas pelo Agrupamento; 

 Trabalho realizado pelos alunos nas diferentes atividades de enriquecimento curricular, em 

particular as ligadas aos projetos, clubes e concursos, com impacto positivo na sua formação 

pessoal e social;  

 Estratégia para a inclusão e integração de todas as crianças e alunos, resultante do 

envolvimento das equipas multidisciplinares e dos parceiros, promotora da igualdade de 

oportunidades e do convívio com a diferença; 

 Rede de parcerias com expressivo impacto na melhoria das condições de prestação do serviço 

educativo e de aprendizagem. 

 

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

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 Reflexão aprofundada e consequente sobre os fatores marcantes do insucesso escolar e da 

indisciplina crescente dos alunos, no sentido da efetivação de estratégias de melhoria; 

 Definição de metas quantificadas, principalmente quanto aos resultados académicos dos alunos, 

no sentido de apoiar a planificação e orientação do trabalho dos docentes; 

 Articulação e sequencialidade de conteúdos programáticos fundamentais para o sucesso e 

complementaridade do processo de aprendizagem dos alunos ao longo dos diferentes ciclos de 

escolaridade; 

 Supervisão pedagógica em sala de aula, enquanto estratégia de desenvolvimento profissional, 

de melhoria da qualidade do ensino e de apoio a alguns docentes que manifestam dificuldades 

no relacionamento com as turmas;  

 Abrangência dos procedimentos de autoavaliação, decorrente de um diagnóstico organizacional 

que incorpore todas as fontes de informação disponíveis, designadamente os resultados 

académicos dos alunos, com efeitos na elaboração de planos de melhoria que contribuam para o 

progresso e sustentabilidade do Agrupamento, bem como a divulgação do processo, com vista ao 

reconhecimento comunitário e à melhoria organizacional. 

 

11-06-2014 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Cristina Lemos, Graça Santos, Lurdes Campos. 


