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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 Inspeção-Geral da Educação (IGE) 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 IGE está a 
desenvolver esta atividade consignada como sua 
competência no Decreto Regulamentar n.º 81-
B/2007, de 31 de julho.    

O presente relatório expressa os resultados da 
avaliação externa do Agrupamento de Escolas da 
Boa Água – Sesimbra, realizada pela equipa de 
avaliação, na sequência da visita efetuada entre 
16 e 18 de novembro. 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, a Escola Básica da Quinta do 
Conde n.º 2 e a Escola Básica do Pinhal General. 

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 o valor esperado 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 2011-2012 serão disponibilizados na página da IGE. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas da Boa Água, criado em Julho de 2009, situa-se na Quinta do Conde, 
concelho de Sesimbra, e surgiu para responder às necessidades educativas de uma população em forte 
expansão. Inclui a Escola Básica da Boa Água (escola-sede), a Escola Básica do Pinhal do General e a 
Escola Básica da Quinta do Conde n.º 2. Está prevista a integração, em janeiro de 2012, de uma nova 
unidade, o Jardim de Infância do Pinhal do General. 

Frequentam o Agrupamento 110 crianças na educação pré-escolar (5 grupos), 584 alunos no 1.º ciclo do 
ensino básico (CEB) (25 turmas), 253 no 2.º CEB (11 turmas), 409 no 3.º CEB (17 turmas, sendo uma de 
um curso de educação e formação de Assistente Administrativo de nível II), num total de 1356 crianças 
e alunos.  

O Agrupamento é frequentado por 70 alunos de outras nacionalidades. 

Relativamente à Ação Social Escolar, constata-se que 69,7% dos alunos não beneficiam de auxílios 
económicos. No que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação, 39,7% dos alunos possuem 
computador e internet. 

Em relação às habilitações académicas dos pais e encarregados de educação, verifica-se que 8,1% tem 
formação superior e 26,0% secundária ou superior. Quanto à sua ocupação profissional, 13,0% exercem 
atividades de nível superior e intermédio. 

Exercem funções na organização educativa 119 professores, dos quais apenas 46,2% são docentes do 
quadro. A experiência profissional não é muito significativa, pois apenas 52,1% leciona há 10 ou mais 
anos. O pessoal não docente perfaz 20 trabalhadores (oito assistentes técnicos e doze operacionais) em 
regime de mobilidade temporária. A carência de pessoal tem sido temporariamente minimizada por 28 
elementos em situação de contrato de Emprego-Inserção e por contratos a tempo parcial. 

No ano letivo de 2010/2011, ano para o qual há referentes nacionais calculados, os valores das variáveis 
de contexto do Agrupamento situam-se, na generalidade, dentro dos medianos nacionais, 
nomeadamente as habilitações académicas e atividades profissionais dos pais e encarregados de 
educação e o número de alunos portugueses a frequentar o Agrupamento. Apesar disso, o número de 
discentes que não beneficia de auxílios económicos, no âmbito da Ação Social Escolar, é claramente 
superior à mediana nacional. De salientar que o número de alunos por docente é muito inferior àquela, 
enquanto o número de alunos por não docente é significativamente inferior. De referir que estes dados 
dizem apenas respeito ao perfil dos alunos do 4.º ano, em virtude da constituição recente do 
Agrupamento. 

 

3- AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 
tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 
formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Na educação pré-escolar, a informação relativa à avaliação das aprendizagens das crianças é 
transmitida periodicamente aos encarregados de educação. De salientar o facto de essa informação ser 
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objeto de um tratamento estatístico global que permite conhecer com rigor a situação referente a cada 
área de conteúdo. A análise realizada possibilita ainda concluir que existiu uma evolução positiva nos 
dois últimos anos letivos. A área de conhecimento do mundo assume-se como aquela onde são realizadas 
aprendizagens de forma mais consolidada. 

No ensino básico, no 1.º CEB, as taxas de transição/conclusão decaem ligeiramente em 2010-2011, em 
relação ao ano letivo anterior. De referir que em 2009-2010, o valor observado daquelas se situou dentro 
do valor esperado, de acordo com o contexto em que o Agrupamento se insere. No que diz respeito às 
provas de aferição do 4.º ano de escolaridade, os valores observados nas disciplinas de matemática e de 
língua portuguesa situaram-se igualmente dentro dos valores esperados, tendo em conta os indicadores 
de contexto. No 2.º CEB, a taxa de transição, no 5.º ano de escolaridade, evoluiu positivamente nos dois 
últimos anos letivos. No 3.º CEB, por sua vez, no 7.º ano de escolaridade, aquela decaiu ligeiramente, 
naquele período. De referir que, dado tratar-se de um estabelecimento de ensino recente, não existem 
indicadores que permitam conhecer a evolução dos resultados nos 6.º, 8.º e 9.º anos. Aliás, relativamente 
a este último, ainda não se conhecem quaisquer valores. 

A matemática, particularmente no 3.º CEB, assume-se como a disciplina que atinge os maiores índices 
de insucesso. 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. Apesar 
disso, os processos de monitorização, realizados trimestralmente, e de avaliação global, no final de cada 
ano letivo, têm desencadeado a implementação de medidas destinadas à melhoria dos resultados 
daquela disciplina, onde se destacam, por exemplo, as assessorias e o ginásio da matemática. 

De sublinhar o facto de o Agrupamento comparar os seus resultados académicos com os dos outros 
estabelecimentos de ensino do concelho, graças à disponibilização de dados pela Associação Empresarial 
EPIS – Empresários Pela Inclusão Social. Refira-se que no ano lectivo de 2009/2010, por exemplo, no 7.º 
ano de escolaridade, o Agrupamento obteve os melhores resultados concelhios. 

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. 

 
RESULTADOS SOCIAIS 

As normas e códigos de conduta, largamente difundidos, e a atuação célere e concertada entre os 
diretores de turma, direção e pais e encarregados de educação têm contribuído para a melhoria do 
ambiente educativo. Contudo, apenas 37,9% dos alunos dos 2.º e 3.º CEB considera haver um ambiente 
de tranquilidade e de respeito nas aulas e 44,8% dos docentes declara que o comportamento dos 
discentes é bom. Para dar resposta a esta problemática da indisciplina, readaptou-se o trabalho 
desenvolvido no Núcleo de Intervenção Comportamental (NIC) e implementaram-se novas estratégias 
como os projetos Aprender e Brincar em Segurança e (In)Disciplina. A monitorização feita no âmbito do 
NIC tem permitido um conhecimento rigoroso sobre a indisciplina, a consequente implementação de 
medidas mais adequadas, apesar de um número significativo de alunos e encarregados de educação 
considerar que o problema não está suficientemente resolvido. De facto, apenas 55,1% dos alunos dos 2.º 
e 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. 

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.º 
ciclos. O trabalho da recém-criada Comissão de Finalistas ainda não produziu efeitos.  
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Apesar disso, a direção manifesta total abertura para aceitar as propostas dos alunos, as quais são tidas 
em conta. As atividades desenvolvidas no âmbito do Desporto Escolar, no Programa Eco-Escolas, na 
Educação para a Saúde, na Rádio Escolar, na Assembleia Municipal de Jovens, no Comunicar em 
Segurança, entre outras, estimulam a corresponsabilização e a participação dos discentes. Merece 
especial destaque o trabalho desenvolvido no âmbito do Concurso Escola Alerta pelos efeitos 
conseguidos na sensibilização e mobilização dos alunos para temáticas como a igualdade de 
oportunidades e os direitos humanos, em particular os direitos das pessoas com deficiência.  

A temática da solidariedade ocupa um papel importante na agenda de atividades/projetos. Neste 
âmbito, são de referir algumas iniciativas como Este Natal… Dez minutos meus para ti, A dinâmica do 
guarda-chuva- Família Porto de Abrigo, ações de apadrinhamento de alunos em Moçambique, entre 
outras, que visam o desenvolvimento humanístico. 

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A comunidade educativa evidencia, no geral, um grau de satisfação bastante positivo, expresso nos 
questionários aplicados. De facto, 91,6% dos docentes e 95,0% dos não docentes gostam de trabalhar no 
Agrupamento. Em relação aos pais e encarregados de educação, 82,2% (ensino básico) e 83,7% (educação 
pré-escolar) mostram-se satisfeitos pela frequência dos seus educandos nos estabelecimentos de ensino 
do Agrupamento. No que diz respeito aos alunos, 90,5% (1.º CEB) e 67,9% (2.º e 3.º ciclos) gostam de 
frequentar a sua escola. Estes resultados são corroborados pelos elementos entrevistados que deixam 
transparecer uma imagem bastante favorável do Agrupamento. 

De salientar, também, o seu contributo relevante para o desenvolvimento da própria comunidade. Além 
das ações do Plano Anual de Atividades, que preconizam efetivamente o envolvimento da comunidade 
local, reconhece-se, cumulativamente, o caráter cultural de muitas das atividades como resposta às 
carências do meio. Além disso, merece referência o trabalho feito em parceria com as associações de 
pais, designadamente na dinamização de atividades de tempos-livres, até ao 2.º CEB, e a realização de 
um campo de férias, Aventuras na Boa Água, que dão uma resposta cabal às necessidades das famílias. 

A central de matrículas, contribuindo para maior equidade no processo de inscrição/matrícula das 
crianças/alunos, é um dos exemplos de articulação com os estabelecimentos de ensino da mesma 
localidade, e que concorre igualmente para a satisfação das famílias. 

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, orientados para o reconhecimento de atitudes 
como o empenho e a entreajuda, por exemplo, assumem-se como estratégias que traduzem a valorização 
que o Agrupamento concede aos resultados académicos e sociais. 

A comunidade educativa reconhece efetivamente que existe abertura ao meio e capacidade de 
envolvimento de diferentes organizações (autarquias, associações de pais, instituições particulares de 
solidariedade social, entre outras) na prossecução da missão do Agrupamento. 

A ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com o valor esperado na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta uma maioria 
de pontos fortes nos campos em análise, designadamente o trabalho realizado no âmbito da 
prevenção/resolução do abandono escolar, o grau de satisfação evidenciado pela generalidade dos 
elementos e o reconhecimento da comunidade, em resultado de práticas organizacionais eficazes. Tais 
fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM. 
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3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Registam-se evidências de gestão vertical do currículo, de forma consolidada, entre a educação pré-
escolar e o 1.º CEB, consubstanciadas no projeto Caminhar de Mãos Dadas I, o que contribui para a 
melhor integração das crianças neste ciclo. Entre os restantes ciclos, este campo encontra-se em 
desenvolvimento, particularmente no 2.º CEB, destacando-se, como positiva, a articulação entre as 
atividades de enriquecimento curricular do 1.º CEB e as correspondentes disciplinas do 5.º ano de 
escolaridade, bem como o trabalho realizado ao nível da disciplina/área curricular de matemática. De 
salientar, como positivo, o funcionamento daquelas atividades, no 1.º CEB, não só pela articulação 
evidenciada, mas, igualmente, pelas dinâmicas que lhe estão associadas. Refira-se que, por exemplo, há 
um coordenador que está presente no Conselho Pedagógico, o que traduz a atenção concedida a esta 
área. 

Ao nível horizontal, é de salientar a articulação entre as componentes curricular e de enriquecimento, 
no 1.º CEB, as atividades da componente de apoio à família e da curricular, na educação pré-escolar. 
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. 

O Plano Anual de Atividades congrega um conjunto de iniciativas adequadas às especificidades do meio, 
designadamente o desenvolvimento de actividades de índole cultural e a disponibilização de uma oferta 
bastante ajustada às necessidades das famílias, em especial na educação pré-escolar e nos 1.º e 2.º ciclos. 
Contudo, os projetos curriculares de Agrupamento e de turma não demonstram de forma clara a 
contextualização do currículo. 

Há evidências de trabalho cooperativo entre docentes, em particular ao nível do planeamento das 
atividades letivas e de partilha de materiais pedagógico-didáticos, facilitado, em muitos casos, pela 
utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

A articulação entre os docentes titulares de grupo e de turma e os conselhos de turma e equipa de 
educação especial é muito positiva, sobretudo no trabalho desenvolvido com os discentes das salas das 
unidades de Apoio Especializado para a Educação a Alunos com Multideficiência e de Ensino 
Estruturado para a Educação de Alunos com Perturbações do Espectro do Autismo. O seu contributo é 
considerado na redefinição de estratégias de intervenção pedagógica e na preconização de medidas de 
diferenciação. Neste âmbito, reconhece-se, também, o trabalho profícuo resultante da parceria com a 
Cercizimbra, nomeadamente a participação de técnicos de reabilitação e de serviço social, psicólogo, 
terapeuta da fala, entre outros, nos processos educativos destes alunos, proporcionando-lhes respostas 
educativas mais apropriadas. De referir, ainda, o envolvimento destes discentes em sessões de 
hidroterapia e/ou hipoterapia. 

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. 

Reconhecem-se práticas de rigor na sala de aula, consubstanciadas nos projetos curriculares de turma 
em normas e procedimentos comuns. A elaboração de regulamentos de turma, através do envolvimento 
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dos alunos e dos encarregados de educação, constitui outra das estratégias implementadas com o 
objetivo de melhorar o ambiente educativo. 

As metodologias ativas com recurso a trabalhos de pesquisa, resolução de problemas e atividades 
experimentais integram, com alguma frequência, as práticas letivas. Existem iniciativas que merecem 
destaque, como, por exemplo, as desenvolvidas durante a Semana das Ciências – Laboratório Aberto, 
que mobilizam e motivam os alunos dos três ciclos. O recurso a visitas de estudo e a saídas de campo é 
generalizado. 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. 

Assiste-se, também, a uma valorização da dimensão artística. Várias ações o comprovam, como a 
Orquestra Geração, a Ópera, esta última impulsionada pelo Clube de Teatro, e Arte ao Vivo do Clube das 
Artes. Destaque para a criação de um Quadro de Honra Artístico para os 2.º e 3.º ciclos, que visa premiar 
os melhores desempenhos nesta área. 

Na educação pré-escolar, as crianças desenvolvem as atividades de inglês e música, no âmbito da 
componente de apoio à família, demonstrando que o Agrupamento investe deste cedo na sua formação 
integral. 

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. Ainda assim, no presente ano letivo, no âmbito do projeto (In)disciplina, foi 
delineada uma estratégia de supervisão de aulas, pelo diretor, nas turmas onde se registam problemas 
de comportamento, havendo lugar, posteriormente, a um processo de reflexão em torno das práticas 
observadas e à adoção de medidas. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

O Projeto Curricular do Agrupamento não define as grandes opções, em matéria de avaliação das 
aprendizagens, da organização escolar, limitando-se à apresentação de linhas orientadoras para a 
elaboração dos critérios de avaliação. Verifica-se, contudo, que os docentes recorrem a uma diversidade 
de procedimentos e de instrumentos de avaliação (testes, trabalhos escritos, fichas de trabalho, 
actividade teórico-prática, entre outros). Apesar disso, os critérios de avaliação em vigor estão muito 
direcionados para o processo de classificação dos alunos e pouco para a regulação e melhoria das 
aprendizagens.  

Reconhecem-se boas práticas que visam assegurar a validade e a fiabilidade dos instrumentos de 
avaliação. Além da elaboração de testes em conjunto, pelos docentes do mesmo ano de 
escolaridade/disciplina, encontram-se também definidas matrizes e registam-se, em alguns casos, 
práticas de correção partilhada. A adesão aos testes intermédios constitui outra das estratégias com 
vista à concretização daquele objetivo. De realçar, ainda, a monitorização da aplicação dos critérios de 
classificação final dos alunos, pelos coordenadores de departamento. 

Os docentes promovem a realização de balanços, no final de cada período, em conselho de turma, 
redefinindo estratégias em função das dificuldades/problemas surgidos. Procede-se, também, à 
monitorização do sucesso dos alunos com planos de recuperação e de acompanhamento. 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. 
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O Agrupamento apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, nomeadamente ao 
nível da articulação vertical entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, do processo de transição das 
crianças/alunos, do funcionamento das atividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB e da 
utilização de metodologias ativas, entre outros, em resultado de práticas organizacionais eficazes, o que 
justifica a atribuição da classificação de BOM. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR   

LIDERANÇA 

O Agrupamento é liderado com visão estratégica, evidente no rumo delineado para o desenvolvimento 
da organização escolar. O Projeto Educativo espelha esta visão ao definir claramente os objetivos 
prioritários, as ações a implementar e as respectivas metas. De realçar, como bastante positivo, o facto 
de este documento estar em consonância com as finalidades e com os objetivos gerais do Projeto 
Educativo concelhio. 

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 Diretor exerce uma liderança assertiva e coordena uma equipa coesa e dinâmica, promotora do 
diálogo com a comunidade, o que se reflete na capacidade de concretização de parcerias e de protocolos 
com entidades públicas e privadas. Destacam-se as celebradas com a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Junta de Freguesia da Quinta do Conde na prevenção do insucesso e abandono escolares, visitas de 
estudo, projetos específicos, entre outras, bem como com o Grupo PT/Fundação PT, o Conservatório 
Nacional, a MedFirst, no desenvolvimento/apoio de múltiplas atividades/projetos, com impacto numa 
prestação de serviço de maior qualidade.  

Neste âmbito, é de salientar o trabalho conjunto levado a cabo com as associações de pais, ao nível da 
promoção das atividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB, na componente de apoio à família, na 
educação pré-escolar, entre outras iniciativas, que demonstram o seu envolvimento e motivação para 
cimentar o sentimento de pertença de alunos e famílias ao Agrupamento. 

A partilha de competências e de responsabilidades da direção tem fomentado a emergência de 
lideranças participativas dos diferentes órgãos e estruturas de gestão intermédia. Reconhece-se a sua 
capacidade para a resolução dos conflitos que surgem pontualmente: 81,3% dos docentes e 100% dos não 
docentes concordam/concordam totalmente que a Direção sabe gerir os conflitos, o que contribui para a 
criação de um bom clima de trabalho. Também 85,5% dos docentes e 100% dos não docentes 
concordam/concordam totalmente que o Agrupamento tem uma boa liderança. 

Os responsáveis têm abraçado novos desafios, aderindo a projetos/programas de melhoria e de inovação, 
como o Líderes Inovadores e Desfibrilhação Automática Externa. A implementação de um sistema de 
rotatividade entre coordenadores de departamento ilustra, de igual modo, a vontade de experimentar 
novas soluções. 

 
GESTÃO   

As práticas de gestão escolar levadas a cabo pela direção têm em conta o princípio do bem-estar das 
pessoas, o que tem impacto no grau de satisfação evidenciado. Efetivamente, 85% dos trabalhadores não 
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docentes e 91,7% dos docentes concordam/concordam totalmente que existe um bom ambiente de 
trabalho na organização escolar. Os critérios de distribuição de serviço docente orientam-se pelo 
primado do aspeto pedagógico, mas encerram, simultaneamente, aquela dimensão. A constituição de 
equipas pedagógicas que, por norma, acompanham os alunos ao longo de um ciclo, representa outra das 
práticas de gestão norteada por princípios de natureza pedagógica.  

A criação de um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento do Plano Anual de Atividades, que permite a 
gestão dos materiais necessários ao desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de cada 
aluno, constitui um exemplo de um bom serviço prestado às famílias, com impacto na redução dos custos 
inerentes à aquisição daqueles bens. 

O conhecimento das competências dos trabalhadores é outro dos aspectos ao qual a direção dedica a 
devida atenção. A realização de entrevistas individuais a todos os docentes colocados pela primeira vez 
no Agrupamento, pelo Diretor, possibilita, de facto, um levantamento das caraterísticas de cada um e a 
sua afetação a funções/cargos/projetos para os quais detêm formação/experiência. 

A direção preocupa-se com o desenvolvimento profissional dos respetivos trabalhadores, promovendo, 
internamente ou em parceria, iniciativas de formação que visam dar resposta a necessidades mais 
imediatas. Destaque para a concretização de uma ação sobre Coaching, trabalho de equipa e motivação, 
direcionada para a resolução de uma situação específica de caráter pedagógico. 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. 

Os circuitos de informação e comunicação interna e externa são globalmente eficazes, o que foi 
reconhecido pelos trabalhadores docentes e não docentes. Também os pais e encarregados de educação 
do ensino básico consideram que a escola fornece informação suficiente sobre as atividades e 
aprendizagens dos seus educandos. A página Web fornece à comunidade educativa informação útil sobre 
as atividades realizadas, os documentos estruturantes, entre outros. 

 
AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

O Agrupamento possui equipas de autoavaliação setoriais (comissões) que desenvolvem práticas 
sistemáticas de monitorização e avaliação em campos considerados estratégicos, designadamente Plano 
Anual de Atividades, resultados escolares, Biblioteca Escolar, Núcleo de Intervenção Comportamental, 
Ocupação Plena dos Tempos Escolares e Apoio Pedagógico. Estas equipas são, ainda, responsáveis pela 
elaboração, implementação e avaliação dos respetivos planos de melhoria que têm tido impacto 
significativo no aperfeiçoamento dos processos a que respeitam. A informação recolhida e tratada nestas 
comissões é apresentada e validada em Conselho Pedagógico. Verifica-se, assim, que há coerência entre 
a autoavaliação e a ação para a melhoria. 

Apesar de o sistema de autoavaliação implementado abranger diversas áreas organizacionais e 
funcionais, não contempla a avaliação do funcionamento de estruturas e serviços, nem da satisfação 
global da comunidade educativa. 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. 

 

Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas 
organizacionais generalizadas e eficazes, em especial ao nível da liderança, forte e mobilizadora, e da 
gestão escolar empreendida, pelo que a classificação deste domínio é de MUITO BOM. 
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4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 As práticas de monitorização da evolução das aprendizagens/resultados académicos, em 
especial a comparação com outros estabelecimentos de ensino concelhios, possibilitando um 
melhor conhecimento do desempenho do Agrupamento; 

 O trabalho levado a cabo no âmbito da resolução/prevenção do abandono escolar; 

 A articulação entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, com impacto na sequencialidade das 
aprendizagens das crianças e na sua integração; 

 O funcionamento das atividades de enriquecimento curricular, no 1.ºCEB, pela articulação 
evidenciada e pelas dinâmicas que lhe estão subjacentes; 

 A adequação do Plano Anual de Atividades às especificidades do meio, com respostas ajustadas 
às necessidades das famílias; 

 O uso de metodologias ativas, no âmbito das práticas de ensino, na generalidade das 
disciplinas; 

 A articulação entre o Projeto Educativo do Agrupamento e o Projeto Educativo concelhio, aspeto 
revelador de uma liderança com visão estratégica; 
 

 A liderança assertiva, disponível e aberta do Diretor, que tem permitido a emergência de 
lideranças participativas nos diferentes órgãos de gestão intermédia; 
 

 A celebração de parcerias com diversas instituições públicas e privadas e a forte ligação à 
comunidade; 

 A gestão das competências profissionais do pessoal docente, adequando-as aos cargos/funções a 
desempenhar, nos processos de distribuição de serviço; 

 O papel das associações de pais, com impacto numa prestação do serviço educativo de maior 
qualidade. 

 

  

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

 A análise aprofundada sobre a eficácia das medidas adotadas para a prevenção da indisciplina 
e das implementadas no âmbito dos planos de recuperação e de acompanhamento; 

 A participação dos alunos nas questões relativas ao funcionamento do Agrupamento de modo a 
corresponsabilizá-los nas decisões; 

 A articulação curricular entre os três ciclos do ensino básico a fim de se assegurar a 
sequencialidade das aprendizagens; 
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 As práticas de interdisciplinaridade, nos 2.º e 3.º ciclos, tornando-as mais consistentes e 
geradoras de processos de ensino e aprendizagem menos estanques e compartimentados; 

 A generalização das práticas de diferenciação pedagógica de modo a promover-se o 
desenvolvimento das potencialidades de cada aluno; 

 Os processos de supervisão da atividade letiva em sala de aula a fim de possibilitar o 
desenvolvimento profissional dos docentes; 

 A definição de uma política de avaliação das aprendizagens, no âmbito do Projecto Curricular 
do Agrupamento, a fim de orientar o trabalho de cada professor, nesta matéria, e a 
implementação de práticas mais orientadas para a regulação e melhoria; 

 A elaboração de um plano de formação em consonância com as prioridades educativas definidas; 

 O processo de autoavaliação, procedendo-se a um maior envolvimento da comunidade 
educativa, à articulação do trabalho das secções existentes e ao seu alargamento a outras áreas 
de funcionamento do Agrupamento. 

 
 

A Equipa de Avaliação Externa: 

Isabel Fialho, Rui Castanheira, Silvina Pimentel 


