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AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

 
Contraditório 

 
 Na sequência da receção do projeto de relatório de avaliação externa que foi divulgado e analisado 

pelos diversos parceiros, a que agradecemos a colaboração, compete-nos agradecer à equipa de 

avaliadores o registo da atitude de empenhamento e mobilização de todo o Agrupamento. Em relação aos 

diversos pontos referidos no documentos reparámos que: 
 

 2- CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

 i) No último parágrafo deste ponto refere: “…o número de discentes que não beneficia de auxílios 

económicos, no âmbito da Ação Social Escolar, é claramente superior à mediana nacional.” 

 Esta conclusão não está correta uma vez que se refere apenas a alunos do 4º ano, em virtude da 

constituição recente do Agrupamento, como é descrito mais abaixo nesse parágrafo, e os auxílios 

económicos serem, neste 1º CEB, da responsabilidade autárquica. Os valores dos alunos que beneficiam 

de ASE não são tratados informaticamente pela escola e por isso aparece a totalidade dos alunos a não 

necessitarem de auxílios económicos quando, na realidade, o valor é muito mais próximo dos 70%, 

conforme descrito no 4º parágrafo deste mesmo ponto, e portanto inferior ao valor previsto para o percentil 

75. 

 

 ii) Ainda neste parágrafo diz:” De salientar que o número de alunos por docente é muito inferior àquela, 

enquanto o número de alunos por não docente é significativamente inferior.” 

 Estas conclusões estão em contradição com os valores esperados que a equipa de avaliação nos 

cedeu durante a intervenção. De facto, o número de alunos por docente (22,14) está acima do percentil 75 

calculado para a DRELVT (21,86), indicando portanto que menos de 25% das escolas têm mais alunos 

por turma/docente que o nosso Agrupamento. Em relação aos números de alunos por não docente, o 

valor da escola (77,25) está acima do percentil 95 para a DRELVT (46,04) indicando-nos que este 

Agrupamento deve ser dos que tem maior rácio de alunos por não docente. 

  

  

  



 

3.1- RESULTADOS 
 

 RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 iii) No 3º parágrafo refere:” O Agrupamento não concluiu ainda o processo de reflexão organizado em torno 

desta questão, desconhecendo, por isso, os fatores explicativos desse insucesso, bem como dos resultados pouco 

satisfatórios nas provas de aferição do 6.º ano de escolaridade, em 2010/2011, naquela disciplina.” 

 O Agrupamento concluiu a reflexão sobre os resultados da matemática e da prova de aferição 

desta disciplina no primeiro e único ano em que teve 6º ano e provas de aferição. As causas identificadas 

e as medidas adotadas é que necessitam de mais tempo para serem superadas e/ou os resultados anuais 

para serem alterados. Poderá, eventualmente tratar-se de um resultado pontual, uma vez que sendo único 

não permite tirar conclusões relativamente à sua evolução. De assinalar ainda que os resultados da prova 

de aferição de Língua Portuguesa do 6º ano (80% de sucesso) ficaram significativamente acima da média 

nacional (65%). 

 

 iv) Ainda no último parágrafo deste ponto:” Em matéria de abandono escolar, o trabalho desenvolvido em 

parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a Associação EPIS, entre outras, tem-se mostrado 

profícuo na sua prevenção/resolução, não se registando presentemente qualquer caso. “ 

 O trabalho de prevenção do abandono escolar é iniciativa da autarquia de Sesimbra em parceria 

com a EPIS. Na realidade a autarquia é a entidade promotora e financiadora do projeto EPIS, 

desenvolvido no Agrupamento, pelo que deveria vir referida. 
 

 RESULTADOS SOCIAIS 
 

v) No 1º parágrafo escreve-se: “De facto, apenas 55,1% dos alunos dos 2.ºe 3.º ciclos 

concordam/concordam totalmente que a escola resolve bem os problemas de indisciplina, tal como 53,0% dos pais e 

encarregados de educação dos alunos do ensino básico.” 

Parece-nos fundamental referir no relatório que apenas 8,6% dos pais do EB discorda/discorda 

totalmente desta afirmação bem como 17,1% dos alunos do 2º/3º ciclos, uma vez que os aspetos 

relacionados com a indisciplina não afetam diretamente grande parte dos alunos ou encarregados de 

educação, o que nos parece evidente do amplo conjunto de respostas a que se referem as opções não 

sabe/não responde/nula e não concordo nem discordo – (38,3% do Encarregados de Educação e 27,8% 

dos alunos do 2º/3º ciclos). 

 

vi) No 2º parágrafo afirma:” O trabalho promotor da participação formal e estruturada dos alunos na vida da 

escola encontra-se pouco consolidado. Os discentes não se encontram representados nos conselhos de turma e não 

foram envolvidos nas equipas responsáveis pela elaboração dos documentos estruturantes. A realização de 

assembleias de delegados não acontece regularmente e as de turma têm apenas expressão nos 2.º e 3.ºciclos. O 

trabalho da recém-criada Comissão de Finalistas ainda não produziu efeitos.” 

É importante vincar que o Agrupamento completou dois anos em Agosto de 2011 e que todos os 

alunos foram transferidos de outras escolas para este Agrupamento. O Agrupamento não tem alunos do 



 

ensino secundário. Também no que se refere à participação dos discentes na elaboração de documentos 

fundamentais não nos parece que fosse fundamental envolvê-los nas equipas de elaboração, uma vez 

que, sendo essencialmente alunos de pré-escolar, 1º ciclo, 5º ano e 7º ano, vindos de outras escolas, 

pudesse daí advir uma contribuição maior do que aquela que existiu aquando da sua auscultação, uma 

vez que foram, e são ouvidos, tanto ao nível da criação do plano anual de atividades como do projeto 

educativo de Agrupamento, conforme facilmente se pode concluir da análise dos inquéritos onde apenas 

8,6% dos alunos de 2º e 3º ciclo discordam/discordam totalmente que “as suas sugestões são tidas em 

conta pelos professores e pela direção” e 48,7% concordam/concordam totalmente com aquela afirmação. 

É também importante referir que apesar das contingências relacionadas com a existência recente 

do Agrupamento, foi já criada uma comissão de finalistas, trabalho que se iniciou antes de existir sequer 

9º ano nesta escola. De facto, na altura em que se realizou a visita da equipa de avaliação, o 9º ano 

contava apenas 2 meses de funcionamento e já existia uma comissão de finalistas legalmente eleita pelos 

alunos do Agrupamento, com estatutos aprovados, o que nos parece bastante positivo. 

 

vii) O relatório é omisso no que concerne à importância da existência, no Agrupamento, de três 

Bibliotecas Escolares integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (sendo o Agrupamento do Concelho 

que mais BE tem) e nos consequentes benefícios para o sucesso das aprendizagens dos alunos. A 

criação destas estruturas e a qualidade do funcionamento das mesmas - num espaço de tempo tão 

diminuto - é, em grande parte, fruto das excelentes parcerias estabelecidas com o Programa RBE (por 

intermédio da Coordenação Interconcelhia) e com a equipa SABE da autarquia. 

 

viii) Partindo do pressuposto de que a Língua Portuguesa e  a Matemática são disciplinas 

transversais, imprescindíveis para o sucesso educativo, considera-se uma lacuna o relatório da AEE não 

incluir a avaliação de aspetos tão importantes tais como a implementação do Programa de Português do 

Ensino Básico, do Plano Nacional de Leitura, do Plano da Matemática ou da implementação dos Novos 

Programas da Matemática desde a criação do Agrupamento. 

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 

 

ix) No 4º parágrafo afirma:” A atribuição de prémios de mérito (1.ºCEB) e de excelência (2.º e 3.º ciclos), 

destinados a premiar os desempenhos académicos dos alunos, bem como de valor,..” 

A atribuição de prémios de valor abrange os alunos do pré-escolar ao 3º ciclo. 

 

Considerando os aspetos acima referidos pensamos que este domínio está subavaliado na 
proposta de classificação. 

 

  



 

3.2- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 
 

 PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 
 

ix) No 2º parágrafo escreve-se:” Nos 2.º e 3.º ciclos, contudo, as práticas de interdisciplinaridade são 

pontuais, restringindo-se a algumas iniciativas do Plano Anual de Atividades, como as visitas de estudo, por exemplo, 

e outras concretizadas no âmbito dos conselhos de turma.” 

Da análise do PAA de 2009/2010, primeiro ano de funcionamento do Agrupamento, podemos 

destacar que 168 das 183 atividades realizadas, foram-no com a participação de mais de uma disciplina 

e/ou departamento, e ou estrutura do Agrupamento (por exemplo: ATL ou as AEC), enquanto no PAA de 

2010/2011 esse número subiu, em valor absoluto, para 286 das 336 atividades previstas, excluindo, em 

ambos os casos, as visitas de estudo. 

De salientar também que o 2º parágrafo do ponto 3.3 - Liderança, página 7, refere “O Plano Anual de 

Atividades é abrangente e diversificado, apresentando iniciativas que mobilizam a comunidade e perspetivam a 

consolidação do sentido de identificação com o Agrupamento, do que são emblemáticas as consecutivas edições de 

mostras de projetos -Tasquinhas Pedagógicas, o Carnaval de Sesimbra, a receção aos encarregados de educação e 

as actividades de encerramento do ano letivo.” o que parece estar em contradição com a afirmação referida 

acima. 

 

x) No 3º parágrafo não conseguimos compreender a afirmação: “Contudo, os projetos curriculares de 

Agrupamento e de turma não demonstram de forma clara a contextualização do currículo.” 

 
PRATICAS DE ENSINO 
 
xi) No 2º parágrafo diz: “As planificações de algumas disciplinas não têm na sua base a especificidade das 

turmas, limitando-se à apresentação da proposta constante do manual adotado. Também a implementação de práticas 

de diferenciação pedagógica não se encontra generalizada e não tem expressão nos projetos curriculares de turma, 

evidências de falta de adequação do ensino aos diferentes ritmos e capacidades de aprendizagem dos alunos.” 

Na documentação inicial solicitada nada indicava que deveriam ser disponibilizadas planificações 

ou PCT pelo que não foram anexadas aos 35 documentos enviados inicialmente. Foram posteriormente 

enviadas, por solicitação da equipa, 1 PCT de cada ano de 2º e 3º CEB e as planificações anuais de 5º e 

7º anos de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês. Não foram pedidas quaisquer planificações 

específicas de 2º e 3º ciclos ou globais/específicas de pré-escolar ou de 1º ciclo pelo que a generalização 

da afirmação não corresponde à realidade do Agrupamento, como se pode constatar pela análise global 

dessa documentação. De referir que nenhum destes documentos foi solicitado em qualquer painel. 

Por outro lado, a indicação de que as planificações se limitam à apresentação da proposta 

constante do manual adotado não é exata, uma vez que são feitas indicações de tarefas e materiais 

retirados e adaptados de outras instituições, concretamente, no caso da Matemática, da APM 

(Investigações matemáticas em sala de aula), da NCTM (Série Navigating,…), do PFCM da ESE IPS e da 

DGIDC (materiais de apoio ao programa). As equipas que elaboraram as referidas planificações gerais 



 

tiveram o cuidado de referir, sempre que possível, as páginas e tarefas do manual adotado, rentabilizando 

desta forma um recurso que é bastante dispendioso para os Encarregados de Educação e que foi 

criteriosamente selecionado, à luz dos novos programas de Língua Portuguesa e Matemática, de entre os 

manuais devidamente certificados pelo Ministério da Educação. 

Também a afirmação referente à implementação de práticas de diferenciação pedagógica se 

baseia, pensamos, nos PCT analisados, o que no parece demasiado redutor e contradiz, em parte, o 

referido no parágrafo anterior do projeto de relatório proposto. Em especial em relação ao pré-escolar e 1º 

ciclo não foram solicitados ou consultados quaisquer PCT. 

 

xii) No 4º parágrafo: “Contudo, a utilização das tecnologias da informação e comunicação não tem grande 

difusão: apenas 28,6% dos alunos do 1.º CEB e 13,4% dos discentes dos 2.º e 3.º CEB afirmam que usam o 

computador na sala de aula com frequência. De referir que o Agrupamento não foi apetrechado no âmbito do Plano 

Tecnológico da Educação.” 

Sugerimos a alteração para ”Apesar do Agrupamento não ter sido apetrechado no âmbito do PTE, 

28,6% dos alunos de 1º CEB e 13,4% dos discentes de 2º e 3º CEB afirmam que usam o computador na 

sala de aula com alguma frequência” que nos parece estar em maior consonância com o esforço que o 

Agrupamento desenvolveu para promover a utilização das TIC, como aliás é reconhecido noutros 

parágrafos do projeto de relatório. 

 

xiii) No 7º parágrafo: “A supervisão da prática letiva em sala de aula não é uma rotina instituída, 

acontecendo, apenas, em situações pontuais, designadamente de dificuldade de relacionamento pedagógico e de 

avaliação do desempenho, não se reconhecendo, por isso, o contributo deste processo para o desenvolvimento 

profissional dos docentes.” 

Reforçamos que o Agrupamento tem apenas 8 docentes do seu quadro no 2º e 3ºCEB, havendo 

grupos disciplinares que têm apenas docentes contratados. Apesar disso, a supervisão pedagógica foi, e 

tem sido assegurada, pelos elementos da direção e pelos coordenadores de departamento em horas 

retiradas ao seu trabalho individual. Nas situações de observação de aulas houve melhorias na prática 

letiva docente e melhorias no trabalho desenvolvido com as turmas, pelo que julgamos não se poder 

concluir que dessa prática não adveio nenhum contributo para o desenvolvimento profissional dos 

docentes. 
 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 

xiv) No 3º parágrafo refere: ” Neste caso, no último ano lectivo, transitaram 87% dos alunos com plano de 

recuperação e 76% com plano de acompanhamento, valores que traduzem alguma ineficácia das medidas 

implementadas. As aulas de apoio pedagógico são, igualmente, objeto de monitorização/avaliação, evidenciando, em 

algumas disciplinas, fraca eficácia.“ 

Dos resultados apresentados, e que figuram no relatório de avaliação dos APA do Agrupamento, 

dificilmente se poderá concluir que as medidas implementadas são ineficazes, principalmente quando 

consideramos que os alunos com planos de recuperação e de acompanhamento são alunos que 



 

apresentam um maior risco de retenção repetida. Acresce a estes argumentos que, tal como foi explicado 

durante a realização de um dos painéis, os alunos que não transitaram não cumpriram as medidas 

previstas nos planos (por exemplo, não frequentaram as aulas de apoio ou as tutorias propostas). 100% 

dos alunos que cumpriram as medidas previstas nos planos transitaram, o que, pensamos, é elucidativo 

sobre a eficácia quer das aulas de apoio previstas nos planos, quer das restantes medidas. 

 

Considerando os aspetos acima referidos pensamos que este domínio está subavaliado na 
proposta de classificação. 

 

3.3- LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR 
 
GESTÃO 

 

xv) No 4º parágrafo deste item refere: “Ainda assim, o Plano de Formação não tem na sua génese um 

diagnóstico rigoroso em função das prioridades definidas, limitando-se ao levantamento das iniciativas apresentadas 

pelos diferentes departamentos/setores. “ 

Salientamos que Plano de Formação do Agrupamento foi criado no 1º ano de funcionamento, após 

auscultação de todos os docentes e não docentes em funções na escola, através de um diagnóstico 

global e rigoroso das suas necessidades. Sendo os docentes na sua maioria contratados e os não 

docentes colocados em regime de mobilidade temporária, a oferta prevista no Plano de Formação foi 

direcionada precisamente para as necessidades de curto e médio prazo.  

Da auscultação feita aos docentes constatou-se a necessidade de formação em Matemática, tendo 

em vista a implementação do novo programa de Matemática de 2007. Assim, frequentaram o Programa de 

Formação Contínua em Matemática para professores dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, durante os 2 

anos de funcionamento do agrupamento, 23 professores do 1.º ciclo e 4 do 2.º ciclo.  

Acresce ainda que, não havendo ainda Projeto Educativo ou Curricular de Agrupamento não era 

possível o plano ter na sua génese outro tipo de diagnóstico ou orientação baseada em documentos 

estruturantes. 

 
AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

 

xvi) No 2º parágrafo afirma: “Por outro lado, a dispersão setorial condiciona a elaboração de um plano de 

melhorias sustentado na análise conjunta de toda a informação recolhida pelas diferentes equipas. Além disso, não 

tem existido o envolvimento de alunos, pais e encarregados de educação e não docentes nas dinâmicas das diferentes 

equipas, o que constitui outro aspeto menos positivo a sublinhar. Da mesma forma, não tem existido um envolvimento 

pleno do Conselho Geral, nesta matéria.” 

A análise conjunta de toda a informação é feita pelo Conselho Pedagógico, órgão máximo que 

aprova todos os projetos de melhoria, na reunião final de ano letivo, consagrada exclusivamente à 

autoavaliação e onde são apresentados todos os relatórios de avaliação e propostas de melhoria para o 

ano seguinte. Os alunos e pais não participam nos grupos de autoavaliação porque as reuniões de 



 

trabalho se realizam em Julho, período de férias, mas participam na reunião de apresentação final ao 

Conselho Pedagógico. Também neste período, apenas estão na escola os poucos não docentes da 

mobilidade temporária, uma vez que a escola não tem quadro de PND, o que torna extremamente difícil 

inclui-los nos grupos de trabalho, sem inviabilizar o funcionamento das unidades escolares. 

De referir ainda que, na opinião da escola, uma das mais-valias do nosso modelo de autoavaliação 

reside precisamente no facto de as equipas de trabalho serem específicas, constituídas por especialistas 

em cada uma das áreas, e portanto, habilitados não só para avaliarem mas também para proporem as 

melhores soluções e para se envolverem diretamente na sua implementação. Um dos aspetos mais 

importantes advém do facto dos responsáveis pela avaliação serem também os responsáveis pela 

implementação das ações de melhoria, característica que não é possível obter com uma equipa única de 

avaliação e que, para o Agrupamento, é um dos pilares da “coerência entre a autoavaliação e a melhoria” 

como é referido no parágrafo anterior do relatório da AEE. 

 

Da análise do projeto de relatório proposto ficamos com a noção de que o modelo de AEE não 

considerou relevantes fatores como a existência do Agrupamento há apenas dois anos, a não existência 

de quadro de pessoal não docente e o conjunto de docentes ser constituído essencialmente por 

professores contratados, em especial no 2º e 3º CEB. 

 

Quinta do Conde, 24 de Janeiro de 2012 

 

A Direção: 

 

 

O Conselho Pedagógico: 

 

 

O Conselho Geral: 
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