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I - 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 auto-avaliação e para a 
avaliação externa. Por sua vez, o programa do XVII Governo Constitucional estabelece o lançamento de um 
“programa nacional de avaliação das escolas básicas e secundárias que considere as dimensões fundamentais 
do seu trabalho”.  
 
Após a realização de uma fase piloto, da responsabilidade de um Grupo de Trabalho (Despacho conjunto n.º 
370/2006, de 3 de Maio), a Senhora Ministra da Educação incumbiu a Inspecção-Geral da Educação de 
acolher e dar continuidade ao processo de avaliação externa das escolas. Neste sentido, apoiando-se no 
modelo construído e na experiência adquirida durante a fase piloto, a IGE está a desenvolver esta actividade. 
 
O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Alcácer do 
Sal realizada pela equipa de avaliação que visitou o agrupamento em 14, 15 e 16 de Março de 2007.  
 
Os diversos capítulos do relatório – caracterização da unidade de gestão, conclusões da avaliação, avaliação 
por domínio-chave e considerações finais - decorrem da análise dos documentos fundamentais do 
agrupamento, da apresentação de si mesmo e da realização de múltiplas entrevistas em painel.  
 
Espera-se que o processo de avaliação externa fomente a auto-avaliação e resulte numa oportunidade de 
melhoria para o agrupamento, constituindo este relatório um instrumento de reflexão e de debate. De facto, 
ao identificar pontos fortes e pontos fracos, bem como oportunidades de desenvolvimento e 
constrangimentos, a avaliação externa oferece elementos para a construção ou o aperfeiçoamento de planos 
de melhoria e de desenvolvimento de cada agrupamento, em articulação com a administração educativa e 
com a comunidade em que se insere. 
 
A equipa de avaliação congratula-se com a atitude de colaboração demonstrada pelas pessoas com quem 
interagiu no decurso da avaliação. 
 
O texto integral deste relatório, bem como um eventual contraditório apresentado pelo agrupamento, será 
oportunamente disponibilizado no sítio internet da IGE (www.ige.min-edu.pt). 
 
 

 
Escala de avaliação utilizada – níveis de classificação dos cinco domínios 

 
Muito Bom - A escola revela predominantemente pontos fortes, isto é, o seu desempenho é mobilizador e evidencia uma 
acção intencional sistemática, com base em procedimentos bem definidos que lhe dão um carácter sustentado e sustentável 
no tempo. Alguns aspectos menos conseguidos não afectam a mobilização para o aperfeiçoamento contínuo. 
Bom - A escola revela bastantes pontos fortes, isto é, o seu desempenho denota uma acção intencional frequente, 
relativamente à qual foram recolhidos elementos de controlo e regulação. Alguns dos pontos fracos têm impacto nas vivências 
dos intervenientes. As actuações positivas são a norma, mas decorrem frequentemente do empenho e iniciativa individuais. 
Suficiente - A escola revela situações em que os pontos fortes e os pontos fracos se contrabalançam, mostrando 
frequentemente uma acção com alguns aspectos positivos, mas pouco determinada e sistemática. As vivências dos alunos e 
demais intervenientes são empobrecidas pela existência dos pontos fracos e as actuações positivas são erráticas e 
dependentes do eventual empenho de algumas pessoas. As acções de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do 
tempo. 
Insuficiente - A escola revela situações em que os pontos fracos ultrapassam os pontos fortes e as vivências dos vários 
intervenientes são generalizadamente pobres. A atenção prestada a normas e regras tem um carácter essencialmente formal, 
sem conseguir desenvolver uma atitude e acções positivas e comuns. A capacidade interna de melhoria é muito limitada, 
podendo existir alguns aspectos positivos, mas pouco consistentes ou relevantes para o desempenho global. 
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II – Caracterização da Unidade de Gestão 
 
O Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal foi constituído a 1 de Setembro de dois mil e seis, integra a 
Escola Sede, EB23 Pedro Nunes de Alcácer do Sal, nove Escolas do 1.º Ciclo, das quais, duas são EB1/JI e, 
ainda, um Jardim-de-Infância e cinco pólos de Educação Pré-Escolar Itinerante.  
Os estabelecimentos do 1º Ciclo e da Educação Pré-Escolar já se encontravam agrupados.  
O concelho de Alcácer do Sal, o segundo mais extenso do país, está dividido em seis freguesias, onde residem 
cerca de 14 000 habitantes, sendo a densidade populacional muito baixa, rondando os 10 habitantes/Km2.. 
Dos seus habitantes, 22% têm mais de 65 anos e cerca de 60% residem na sede concelhia – Alcácer do Sal, a 
única cidade do concelho. As actividades económicas encontram-se, predominantemente, centradas no sector 
primário (agricultura e pecuária). No entanto, a localização geográfica do concelho, próxima do litoral e a uma 
hora do centro da cidade de Lisboa, confere-lhe um considerável potencial de desenvolvimento, 
nomeadamente, em sectores como o turismo e a indústria. 
A área de residência, localizada nas diferentes freguesias que constituem o concelho de Alcácer do Sal, obriga 
muitos dos alunos dos 2º e 3º Ciclos, concentrados na escola sede, a efectuarem deslocações diárias, que 
nalguns casos, correspondem a 60 Km (Comporta, Carrasqueira ou Torre). Os estabelecimentos de ensino 
ligados à Educação Pré-Escolar e ao 1º Ciclo encontram-se dispersos pelo concelho, apresentando, por vezes, 
um reduzido número de alunos. Três das escolas de lugar único do 1º Ciclo integram alunos de dois ou mais 
anos de escolaridade. 
As instalações e equipamentos das escolas do 1º Ciclo beneficiaram, na generalidade, de melhoramentos. No 
entanto, subsistem algumas escolas onde é patente a necessidade de uma intervenção que evite a sua 
degradação. 
A escola sede é composta por três blocos ligados entre si por corredores. Nestes blocos, para além das salas 
de aula, existe o gabinete da direcção, a biblioteca, o gabinete dos directores de turma, várias salas de 
trabalho dos departamentos curriculares (equipadas com material informático), a reprografia, três salas de 
informática (uma das quais equipada com data show para reuniões, debates ou outros eventos) e 
laboratórios. Junto ao edifício foram construídos três campos de jogos, um pavilhão gimnodesportivo e uma 
piscina municipal, que constituem equipamentos habitualmente utilizados pelos alunos nas actividades 
desenvolvidas em Educação Física e Desporto Escolar.  
A população discente do Agrupamento subdivide-se pela Educação Pré-Escolar (135 crianças, 12,4%), 1º Ciclo 
(408 alunos, 37,5%), 2º Ciclo (241 alunos, 22,2%) e 3º Ciclo (304 alunos, 27,9%). Na turma do Curso de 
Educação e Formação estão inscritos 20 alunos, nas turmas de Percursos Curriculares Alternativos do 2ºCiclo 
estão inscritos 23 alunos e no 3º Ciclo encontra-se em funcionamento uma turma do Programa Integrado de 
Educação e Formação (PIEF), com 7 alunos. 
A diversidade linguística, cultural e étnica dos alunos do Agrupamento não é significativa, sendo oriundos de 
outros países apenas 17 alunos. 
O nível socio-económico das famílias dos alunos do Agrupamento é muito heterogéneo, tanto no que respeita 
às profissões dos encarregados de educação (45,6% profissões ligadas ao comércio, agricultura e pesca; 
12,8% quadros técnicos e professores e 41% dispersos por variadas profissões), como às suas habilitações 
literárias (75,7% possui habilitações iguais ou inferiores ao 9º ano de escolaridade; 13,3% possui o 12º ano e 
os restantes 11% habilitações pós-secundárias e superiores). Os serviços de Acção Social Escolar do 
Agrupamento e a Câmara Municipal apoiam 256 alunos. 
O pessoal docente do Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal é constituído por 90 professores, dos quais 
41 pertencem ao Quadro de Escola, 32 ao Quadro de Zona Pedagógica e 17 são contratados.  
O pessoal não docente a exercer funções no Agrupamento fica aquém das necessidades, sobretudo, nas 
escolas do 1º Ciclo de lugar único, onde, muitas vezes, se recorre a assalariadas, exclusivamente para serviço 
de limpeza. 
 
III – Conclusões da avaliação 
 
1. Resultados             Bom 
O Agrupamento procura dar resposta às situações de dificuldades de aprendizagem, abandono escolar e 
exclusão por faltas. Os resultados escolares são objecto de reflexão, nas reuniões do Conselho Pedagógico e 
das Estruturas de Orientação Educativa, onde são definidas estratégias para superação de dificuldades 
manifestadas pelos alunos. Os níveis relativamente elevados de abandono escolar e exclusão por faltas e as 
dificuldades de aprendizagem levaram a EB 2,3 a aderir ao Programa para a Prevenção e Eliminação da 
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Exploração do Trabalho Infantil (PETI) e a oferecer, no 2º Ciclo, turmas de Percursos Curriculares Alternativos 
e, no 3º Ciclo, o Curso de Educação e Formação. 
O corpo docente está empenhado na elaboração de planos de acção, visando promover o sucesso escolar dos 
alunos. 
Ao nível da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo, os pais e encarregados de educação participam nas 
actividades desenvolvidas nos Jardins-de-Infância e/ou Escolas, colaborando nas exposições sobre as 
actividades e tradições das suas comunidades. 
Os alunos sentem-se identificados com os estabelecimentos de ensino e gostam de os frequentar. A maioria 
conhece regras e é disciplinada. Alguns encarregados de educação referem a necessidade de reforçar o 
controlo de entradas e saídas na EB 2,3. Há um bom relacionamento entre todos os agentes educativos. 
O Agrupamento proporciona uma diversificada oferta educativa, respondendo aos interesses e às 
necessidades dos alunos e da comunidade. 
 
2. Prestação do serviço educativo                      Bom 
 
A gestão do pessoal docente, apesar da mobilidade que o caracteriza, respeita a continuidade pedagógica, 
facilitando a integração dos alunos e a qualidade científica e pedagógica da actividade lectiva. As orientações 
constantes dos documentos estruturantes da vida da Escola/Agrupamento apontam para a flexibilização 
curricular, articulação dos currículos e para a motivação dos diferentes órgãos pelo trabalho em grupo, como 
meio de contribuir para a melhoria dos resultados escolares. O planeamento individual é feito de acordo com o 
definido no Grupo Disciplinar, tendo em atenção as orientações gerais do Departamento Curricular e/ou do 
Conselho Pedagógico. É também em sede de Grupo Disciplinar que os professores partilham instrumentos de 
avaliação e calibram testes e classificações.  
Numa perspectiva inclusiva, o Agrupamento tem investido em diferentes modalidades de apoio, dando 
continuidade ou reforçando a diferenciação pedagógica na sala de aula. 
Os serviços de psicologia, em conjunto com os Directores de Turma, sinalizam os alunos e dão início ao seu 
acompanhamento e/ou avaliação psicológica. 
A Comissão Executiva Instaladora e as diferentes estruturas intermédias implementam acções no sentido de 
promover a inclusão social, sublinhando-se a criação do Gabinete de Apoio ao Aluno. 
 
3. Organização e gestão escolar                                  Bom 
 
Os dois Projectos Educativos, o do Agrupamento Horizontal e o da EB 2,3, identificam, de forma, clara as 
áreas prioritárias, bem como as finalidades e os objectivos gerais e específicos de cada uma dessas áreas. Os 
Projectos Curriculares de Escola e de Turma, a par da definição de um plano de melhoria para os 2º e 3º 
Ciclos, têm servido como orientação dos trabalhos curriculares desenvolvidos pelo Agrupamento.  
A mobilidade do pessoal docente tem dificultado a continuidade pedagógica, a adesão a projectos e o 
desenvolvimento de uma planificação consistente de médio prazo.  
As instalações, os espaços exteriores e os equipamentos são, na generalidade, bons, mas verificam-se 
diferenças de condições entre as diversas escolas e/ou jardins-de-infância, evidenciando, em alguns casos, 
necessidade de intervenção oportuna que evite a degradação que se começa a sentir. 
 
4. Liderança               Suficiente 
 
A Comissão Executiva Instaladora não mostra possuir uma visão estratégica clara, que responda de imediato 
às necessidades sentidas pelo Agrupamento, mas proporciona margem de acção ao Conselho Pedagógico e às 
estruturas intermédias, não dificultando o desenvolvimento e a dinamização de acções e actividades 
promotoras de ambientes educativos favoráveis ao sucesso educativo. 
Os responsáveis pelo Agrupamento e pelas diferentes estruturas estão motivados e conhecem as suas áreas 
de acção. O plano de melhoria definido constitui o ponto de partida para reduzir os problemas identificados e 
melhorar o seu funcionamento. 
A Assembleia define as linhas orientadoras, analisa documentos e relatórios e procede a um balanço das 
actividades desenvolvidas, tendo, inclusivamente, tomado a iniciativa de implementar o projecto “O 
Envolvimento Parental no Processo Ensino-Aprendizagem”. 
Os docentes demonstram motivação e empenho, mobilizando os alunos, monitorizando e controlando, nos 
Conselhos de Turma, os casos de absentismo e/ou abandono escolar. 
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O Agrupamento está aberto à inovação e denota capacidade na mobilização de recursos.  
O Agrupamento estabelece parcerias com diversas entidades que estão envolvidas nos estágios dos Cursos 
Tecnológicos e dos Cursos Profissionais.  
 
5. Capacidade de auto–regulação e melhoria da escola                      Suficiente 
 
Desde o ano lectivo 2001/02, encontra-se constituída uma “equipa de avaliação interna”, que está em 
reestruturação face à verticalização do Agrupamento. Encontra-se na fase de redefinição de metodologias e de 
linhas de intervenção.  
Os órgãos e estruturas de orientação educativa não utilizam a informação decorrente do trabalho da equipa de 
avaliação, de forma a envolver o pessoal docente e não docente no processo avaliativo e na revisão dos 
planos e das estratégias de intervenção. 
Embora seja uma das recomendações da equipa de avaliação interna, os documentos elaborados não foram 
efectivamente divulgados a toda a comunidade educativa.  
A análise trimestral dos resultados escolares dos alunos, efectuada pela Comissão Executiva Instaladora, e a 
criação de instrumentos de auto-avaliação demonstram o esforço e o empenho em acompanhar o processo de 
ensino/aprendizagem. 
A articulação do ensino e das aprendizagens nos diferentes ciclos, a par do desenvolvimento profissional dos 
docentes, da qualidade da relação humana e da motivação dos educadores e professores, é essencial para a 
sustentabilidade do progresso do Agrupamento. 
 
IV – Avaliação por domínio-chave 
 
1. Resultados 
 
1.1 Sucesso académico 
 
A análise do sucesso dos alunos é realizada no Conselho Pedagógico e nas diferentes Estruturas de Orientação 
Educativa, passando pela comparação entre as classificações internas e as de exames, pela análise 
comparativa dos resultados obtidos por ano de escolaridade, e por anos lectivos, não sendo prática a aferição 
dos seus resultados com os de outras escolas da zona. 
No 1º Ciclo, a partir das actas de avaliação e dos dados estatísticos, é feita a análise do sucesso educativo, 
registando-se, no ano lectivo 2005/06, um maior sucesso nos 3º e 4º anos de escolaridade (95%). O 2º ano 
de escolaridade apresentou um nível de sucesso mais baixo, com uma taxa próxima dos 87,5%. As escolas 
mais afastadas do centro da cidade são as que revelam maior taxa de insucesso, contrastando as escolas do 
Olival Queimado e da Comporta com taxas de insucesso, respectivamente, de 18,2% e 16,1%, com as escolas 
de Alcácer do Sal, que têm taxas na ordem dos 2,1% e 1,4%.  
A escola sede efectuou uma análise comparativa, no biénio 2004/2006, entre as classificações médias 
ponderadas de exame dos seus alunos e as classificações médias ponderadas de exame a nível nacional, 
tendo concluído que a prestação dos seus alunos melhorou em Língua Portuguesa (2,74-2,64), contrariamente 
ao sucedido em Matemática, onde a média ponderada de exame interna foi, em 2005/2006, inferior à média 
ponderada nacional (2,08-2,38). As disciplinas com maior sucesso foram, no 2º Ciclo, Educação Musical, 
Técnicas de Informática e Computação e Educação Tecnológica e, no 3º Ciclo, Educação Física, Educação 
Musical e Educação Visual e Tecnológica. Com maior insucesso surgem, em ambos os ciclos, as disciplinas de 
Matemática, Língua Portuguesa e Inglês. 
Na EB 2,3, nos três últimos anos lectivos, as taxas de insucesso foram, respectivamente, de 17,2%, 17,9% e 
21,8%, tendo para este aumento contribuído os resultados verificados no 3º Ciclo do Ensino Básico, onde as 
taxas de insucesso permanecem elevadas, registando-se, em 2005/06, 24,3%. Contrariamente, no 2º Ciclo 
do Ensino Básico, as taxas de insucesso têm registado uma diminuição, apresentando, em 2005/06, um valor 
de 18,3%, quando, em 2001/02, a taxa era de 26,2%.  
Esta variação das taxas não se reflecte de forma igual nos diferentes anos de escolaridade, manifestando os 
5º, 6º e 7º anos de escolaridade tendência para ver diminuído o seu insucesso, o que não se verifica nos 8º e 
9º anos de escolaridade.  
Os níveis relativamente elevados de abandono escolar e exclusão por faltas e as dificuldades de aprendizagem 
levaram a EB 2,3 a aderir ao Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil 
(PETI), em 2002/03, constituindo duas turmas PIEF, que ainda se mantêm em funcionamento. Foram, 
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também, criadas duas turmas de Percursos Curriculares Alternativos, no 2º Ciclo, uma turma de Cursos de 
Educação e Formação, no 3º Ciclo, e o acompanhamento individual e/ou de grupo, o que demonstra a 
vontade que a escola tem em fazer face à concorrência da oferta fácil de trabalho sazonal bem remunerado. 
Factores como o isolamento de algumas escolas, a instabilidade do corpo docente, a falta de recursos 
humanos o baixo nível sócio cultural de algumas comunidades contribuem para os resultados escolares 
obtidos. 
A dificuldade em articular os horários dos docentes e discentes, para promover a aplicação dos planos de 
recuperação/acompanhamento, excepto no 9º ano, surge como mais um obstáculo à diminuição do insucesso. 
A monitorização dos resultados dos alunos é feita, em primeira instância, em sede de Conselho de Turma. O 
Grupo Disciplinar procede, também, à análise dos resultados, remetendo-a ao Conselho Pedagógico, via 
Departamento Curricular. A implementação de aulas de substituição assenta na existência de um elevado 
número de clubes. Não existem evidências da eficácia desta solução, já que os alunos nem sempre tiveram 
acesso ao seu funcionamento. 
O Agrupamento desenvolve um conjunto de apoios, a nível psicológico e escolar, com vista a vencer as 
aprendizagens deficitárias, propondo estratégias capazes de promover o sucesso educativo, o que tem vindo a 
ocorrer ao nível do 2º Ciclo. 
 
1.2 Participação e desenvolvimento cívico  
 
Ao nível da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo, os pais e encarregados de educação participam nas 
actividades desenvolvidas nas escolas e/ou jardins-de-infância, que os seus filhos frequentam, colaborando 
nas exposições sobre as actividades e tradições das suas comunidades. 
Os alunos dos 2º e 3º Ciclos, só esporadicamente, são chamados a opinar sobre assuntos que lhes dizem 
directamente respeito, não lhes sendo claramente explicados os critérios que presidem às decisões tomadas 
em aspectos vários da vida da escola, tais como o funcionamento do bar e da papelaria ou a organização das 
actividades de substituição. Não se realizando assembleias de alunos, estes são, no entanto, ouvidos pelos 
docentes e pelo Director de Turma e envolvidos em actividades das Áreas de Projecto. A participação da 
comunidade educativa na discussão e análise dos documentos estruturantes da vida da escola ainda não foi 
assumida como estratégia. Apenas os docentes e não docentes que desempenham cargos estiveram 
envolvidos em processos de consulta e decisão. Não foram implementados mecanismos para a divulgação dos 
objectivos e dos valores da Escola/Agrupamento junto da comunidade educativa. 
A participação efectiva de pais e encarregados de educação e de outros membros da comunidade educativa 
nos órgãos de gestão do Agrupamento apresenta-se como a única forma de auscultação e formulação de 
opiniões. 
Os alunos sentem-se identificados com os estabelecimentos de educação/ensino que constituem o 
Agrupamento e gostam de os frequentar. Os pais e encarregados de educação manifestam simpatia pelo 
Agrupamento, realçam o empenho e o trabalho de todos quantos aí exercem a sua actividade, considerando 
que este responde às suas expectativas. 
 
1.3 Comportamento e disciplina 
 
O Projecto Educativo elege, entre outras, como áreas prioritárias de intervenção, a indisciplina, a segurança e 
a actividade física/saúde. É convicção do Agrupamento que a implicação dos alunos, dos pais e encarregados 
de educação é fulcral neste processo. 
Nas Escolas do 1º Ciclo e nos Jardins-de-infância, não foram detectadas situações de indisciplina ou de 
insegurança. 
Os alunos dos 2º e 3º Ciclos, na sua maioria, conhecem as regras e são disciplinados, embora se tenham 
verificado situações de indisciplina, algumas delas com relativa gravidade. Alguns encarregados de educação 
salientam a necessidade de reforçar o controlo de entradas e saídas na escola sede, contribuindo desse modo 
para melhorar a segurança escolar. A inclusão nos critérios de avaliação de aspectos relacionados com a 
disciplina, pontualidade e assiduidade aparece como um meio de chamar a atenção e de fomentar o seu 
cumprimento. Há um bom relacionamento entre todos os agentes educativos que partilham os diversos 
espaços escolares.  
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1.4 Valorização e impacto das aprendizagens 
 
O Agrupamento proporciona uma diversificada oferta educativa, respondendo aos interesses e às 
necessidades dos alunos e da comunidade. 
A existência de pontos de contacto entre os Projectos Educativos e Projecto Curriculares da EB 2,3 e do 
Agrupamento Horizontal faz com que haja um fio condutor em torno do qual se desenvolvem as diferentes 
actividades. Porém, ainda não se encontram implementados mecanismos para consultar ou envolver alunos, 
pais e encarregados de educação e a comunidade local na elaboração do Projecto Educativo ou do Plano de 
Actividades.  
Os docentes, individualmente ou enquanto membros de órgãos de coordenação e gestão intermédia, 
preocupam-se com os resultados das aprendizagens, reflectindo sobre os aspectos positivos e negativos da 
sua intervenção, procurando soluções que melhorem a prestação do serviço educativo. 
A valorização do sucesso individual ou de grupo resulta da participação dos alunos em projectos do 
Agrupamento, especialmente, ao nível da Educação Física/Desporto Escolar. 
O Agrupamento considera importante direccionar a oferta educativa para os Cursos de Educação e Formação e 
para os Cursos Profissionais, vocacionados para as áreas de turismo e restauração, tendo em conta as 
oportunidades que se vislumbram para a região.  
 
2. Prestação do serviço educativo  
 
2.1 Articulação e sequencialidade 
 
Abrangendo o Agrupamento várias unidades de educação e ensino, situadas em localidades muito dispersas, é 
positivo o trabalho de integração dos professores, visível tanto pela circulação dos docentes entre os vários 
estabelecimentos, como pelo sentido de coesão expresso pelos professores das várias escolas. 
Nos 2º e 3º Ciclos, a organização por Departamentos não provocou alterações significativas nas lógicas 
disciplinares instituídas, continuando a ser nos Grupos Disciplinares que se planifica e se analisam os 
resultados obtidos pelos alunos. O facto de alguns docentes, por leccionarem disciplinas diferentes, 
integrarem mais do que um Departamento facilita a interacção e a partilha. Nestes ciclos, a articulação 
decorre das iniciativas individuais dos professores e concretiza-se nos Conselhos de Turmas. 
O 1º Ciclo e a Educação Pré-Escolar também se organizaram em Departamentos de forma a melhor se 
articularem e a planificarem as suas actividades, mas é no Conselho de Docentes que se definem as 
estratégias e as metodologias e se analisa o sucesso escolar.  
A constituição do Agrupamento permitiu operacionalizar a articulação entre o 1º e o 2º Ciclos, sendo 
considerada importante a presença do professor titular das turmas do 4º ano de escolaridade, nas reuniões 
iniciais de Conselho de Turma dos 5º anos de escolaridade.  
A sequencialidade pedagógica é assegurada, apesar da mobilidade existente, aplicando-se esse critério para a 
continuidade dos docentes nas suas turmas e/ou direcções de turma. Na transição de ciclos, há um trabalho 
concertado envolvendo, particularmente, o serviço de psicologia, os directores de turma e a Comissão 
Executiva Instaladora. A articulação com outras escolas, nomeadamente a Escola Secundária de Alcácer do 
Sal, não tem merecido atenção por parte da direcção do Agrupamento. 
 
2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula 
 
O planeamento individual é feito, de acordo com o definido no Grupo Disciplinar, tendo em atenção as 
orientações gerais do Departamento Curricular e/ou do Conselho Pedagógico. É também em sede de Grupo 
Disciplinar que os professores partilham instrumentos de avaliação e calibram testes e classificações. É 
frequente os docentes da mesma disciplina e ou do mesmo ano planificarem em conjunto. A partilha de 
recursos e materiais didácticos é feita, com maior frequência, entre os docentes que leccionam o mesmo nível 
de escolaridade. No Departamento Curricular, há a preocupação em aferir o cumprimento dos critérios de 
avaliação, de forma a garantir confiança na avaliação efectuada por todos os docentes. 
Não é feita supervisão interna da prática lectiva dos professores, sendo o acompanhamento dos docentes 
feito, informalmente, em sede de Grupo Disciplinar. Apesar da referência à reflexão efectuada nas diferentes 
instâncias da escola, sobre o aproveitamento dos alunos e o tratamento estatístico de dados, esta não se 
reflecte, de forma clara, na gestão do currículo. 
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Não se encontra institucionalizada uma prática conducente à avaliação do impacto da formação na qualidade 
do desempenho de docentes e não docentes e nos resultados escolares dos alunos. 
 
2.3 Diferenciação e apoios 
 
A identificação das necessidades educativas de cada aluno é realizada, nos 2º e 3º Ciclos, em sede de 
Conselho de Turma, partindo, na maioria dos casos, do diagnóstico feito pelo professor em contexto de sala 
de aula. Na articulação da Educação Pré-Escolar com o 1º Ciclo, é frequente a elaboração de relatórios que 
acompanham as crianças/alunos, o que facilita a continuidade do trabalho. No corrente ano lectivo, o 
professor titular da turma de 4º ano e o professor da educação especial participaram em reuniões com os 
professores do 5º ano de escolaridade, favorecendo o conhecimento e a posterior integração dos alunos que 
transitaram de ciclo. Do mesmo modo a existência de um “dossier do aluno” permite o conhecimento do 
aluno, servindo de ponto de partida para a elaboração dos Projectos Curriculares de Turma. 
O Serviço de Psicologia, em conjunto com os directores de turma, sinaliza os alunos e dá início ao seu 
acompanhamento e/ou avaliação psicológica, envolvendo os encarregados de educação e, frequentemente, o 
Centro de Saúde. 
A Comissão Executiva Instaladora e as diferentes estruturas intermédias procuram implementar acções no 
sentido de promover a inclusão social, sublinhando-se a criação do Gabinete de Apoio ao Aluno, onde os 
jovens podem usufruir da presença de uma enfermeira e de uma psicóloga, para além de um professor de 
apoio educativo. 
Em termos de diferenciação pedagógica, existem actividades desenvolvidas em contexto de sala de aula e de 
Apoio Pedagógico Acrescido que são avaliadas mediante relatório que, posteriormente, é analisado em 
Conselho de Turma. 
 
2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem 
 
A valorização dos saberes e das aprendizagens está presente nos inúmeros projectos de diferentes áreas de 
formação e saber, proporcionados. O Agrupamento faculta múltiplas actividades extracurriculares como sejam 
os clubes, actualmente a arrancar num novo formato, a participação em projectos como o Plano TIC, Plano de 
Acção da Matemática, Plano de Leitura, o “Projecto E!”, as “Escolas Promotoras de Saúde”, o “Projecto Escola 
Alerta” e “Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis”. A existência de um computador nas salas 
de aula dos diversos estabelecimentos de educação e de ensino do Agrupamento, o acesso à Internet 
(ligações de banda larga - ADSL), a preocupação com as bibliotecas e os espaços dedicados à 
experimentação, bem como a atenção dispensada à Expressão e Educação Musical e Físico-Motora, no 1º Ciclo 
e na Educação Pré-Escolar, constituem meios capazes de proporcionar e valorizar as aprendizagens nos 
diversos ciclos de ensino. A Biblioteca da escola sede, inserida na Rede de Bibliotecas Escolares, oferece 
diversas possibilidades de apoio académico e cultural a todos os alunos, que vêem nela um espaço 
privilegiado. A crescente aposta nas TIC, que viabiliza, tal como a Educação Física, a deslocação dos alunos do 
1º Ciclo à escola sede, permite a exploração das tecnologias como ferramenta de aprendizagem e de trabalho. 
Neste momento, e por intermédio das TIC, o Agrupamento pretende desenvolver um projecto que explore a 
Plataforma Moodle para a criação de um espaço virtual que facilite a comunicação e promova a aproximação 
entre os diversos professores e escolas que o integram. 
 
3. Organização e gestão escolar  
 
3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade 
 
Os Projectos Educativos da EB 2,3 Pedro Nunes e do Agrupamento Horizontal identificavam, como áreas de 
intervenção prioritária, a coordenação e responsabilização dos órgãos e agentes educativos, o abandono 
escolar/absentismo, o insucesso escolar, a indisciplina, a participação dos pais e encarregados de educação, a 
insegurança e a actividade física/saúde. Por seu lado, o Agrupamento Horizontal elegeu ainda, como principal 
prioridade no seu plano de acção, a criação de uma rede de comunicação entre os estabelecimentos do 
Agrupamento de forma a quebrar a distância e o isolamento. Neste contexto, até à elaboração do futuro 
Projecto Educativo do Agrupamento, o trabalho a desenvolver nas diversas estruturas educativas terá por 
base as áreas de prioridade já definidas.  
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A planificação de aulas e a elaboração de materiais são feitas em Grupo Disciplinar, sendo também aí 
estabelecidas as articulações ao nível das disciplinas que o constituem quer em termos de conteúdos quer em 
termos de actividades, pois esta é a estrutura onde a liderança pedagógica é mais forte. No Departamento 
Curricular, são aprovados os Critérios de Avaliação e os Planos de Actividades definidos em cada Grupo 
Disciplinar. 
Nos 2º e 3º Ciclos, evidencia-se a implementação das acções constantes no Plano de Melhoria, elaborado no 
ano lectivo 2005/2006 e generalizado a toda a escola, e do Plano de Acção de Matemática, que entrou em 
vigor este ano lectivo e foi alargado a todas as turmas. 
Cabe ao Conselho Pedagógico caracterizar, tendo em conta as apreciações feitas no final de cada ano lectivo, 
as áreas a trabalhar e a definição de critérios gerais de avaliação. 
 
3.2 Gestão dos recursos humanos 
 
Os docentes e funcionários do Agrupamento consideram, como ponto forte, a disponibilidade demonstrada 
pela Comissão Executiva Instaladora, em os ouvir e atender. 
A mobilidade do corpo docente coloca limitações e desafios evidentes à gestão de recursos humanos, 
havendo, apesar disso, boas práticas de gestão, na atribuição das direcções de turma, na definição de áreas 
de responsabilidade, na ligação entre as unidades do Agrupamento ou na integração dos professores das 
escolas de menor dimensão. 
A distribuição do serviço docente é feita de acordo com os critérios estabelecidos no Projecto Curricular de 
Escola, nomeadamente o número de níveis a atribuir e a continuidade pedagógica. As turmas são constituídas 
em conformidade com os critérios estabelecidos naquele documento, estando o Órgão de Gestão ciente da 
importância de manter a constituição das turmas do 4º para o 5º ano de escolaridade, bem como a 
informação fornecida pela professora titular do 1º Ciclo. 
Não há um plano de formação interna, pelo que os docentes recorrem à oferta do Centro de Formação de 
Associação de Escolas de Alcácer do Sal. O pessoal não docente refere, não existir no Agrupamento 
preocupação com as necessidades de formação e, consequentemente com a melhoria do seu desempenho 
profissional. Pontualmente, entre o pessoal não docente, são realizadas reuniões onde lhes é pedida opinião 
sobre assuntos que lhes dizem directamente respeito. 
A avaliação de docentes e não docentes decorre do estabelecido nos normativos, não havendo um mecanismo 
estruturado de supervisão do seu desempenho. 
Na reunião geral de docentes, realizada no início do ano lectivo, é feita uma apresentação do Agrupamento e 
entregue uma brochura que, para além de uma curta caracterização do concelho de Alcácer do Sal, 
disponibiliza, ainda, o calendário escolar, o funcionamento dos serviços, a constituição dos órgãos de 
administração e gestão, informação sobre a população escolar e legislação. Os novos docentes são integrados 
informalmente, pelos colegas do mesmo Grupo Disciplinar ou Departamento Curricular. 
Os serviços administrativos respondem, na generalidade das situações, de forma adequada às necessidades 
do Agrupamento. 
 
3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros 
 
O esforço de recuperação de alguns edifícios escolares do Agrupamento levado a cabo pela autarquia, 
adaptando-os a novas valências e actividades pedagógicas, contribui para o bem-estar da comunidade 
educativa, permitindo o desenvolvimento de projectos diversificados e estimulantes. No entanto, as condições 
deficitárias, em que funcionam ainda algumas das pequenas escolas, acentuam o sentimento de isolamento 
das pequenas comunidades rurais.  
A Assembleia aprovou o Projecto Educativo, supervisionou a execução do Plano de Actividades, apreciou o 
relatório de contas relativo a 2005 e estabeleceu, como linhas orientadoras de acções prioritárias, a 
preservação dos espaços exteriores, das salas de aula e sala de convívio dos alunos, a segurança de pessoas 
e bens, o apoio às actividades de complemento curricular, a formação de recursos humanos, bem como a 
modernização das instalações de apoio à gestão, conservação dos edifícios e a actualização contínua dos 
materiais da biblioteca.  
Na escola sede, a Biblioteca é um espaço agradável, recentemente renovado e apetrechado, e as instalações 
desportivas anexas, constituídas por um pavilhão polidesportivo, ginásio e piscina, apresentam boas condições 
para a prática desportiva, sendo utilizadas não só pelos alunos da EB 2,3, mas também por todas as crianças 
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que frequentam os estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Agrupamento e que aí se 
deslocam semanalmente.  
A Comissão Executiva Instaladora atribui salas de trabalho na escola sede a diversos Departamentos 
Curriculares, facilitando o encontro mais formal de docentes, o trabalho em conjunto ou a elaboração de 
materiais e a troca de ideias e experiências. 
A escola sede não possui qualquer sistema integrado de gestão de dados que permita um melhor controlo e 
gestão da vida do Agrupamento.  
A EB 2,3 não interiorizou a necessidade de proporcionar aos seus alunos um acesso mais generalizado aos 
laboratórios, que, segundo eles, só são utilizados na semana da ciência. 
O Órgão de Gestão expressou, repetidamente, o seu pesar por não conseguir recursos financeiros próprios 
significativos, já que, de algum modo, isso limita a sua capacidade de intervenção. 
 
3.4. Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa 
 
O Agrupamento norteia a sua acção, privilegiando o bom relacionamento e o respeito entre alunos, docentes e 
não docentes. A identificação dos diferentes actores com o Agrupamento é significativa. Porém, a indisciplina, 
ainda que pontual, aparece como um problema que carece de intervenção prioritária. A participação dos pais 
e de outros elementos da comunidade educativa decorre, essencialmente, da sua integração nos Órgãos de 
Administração e Gestão Escolar. Regra geral, pais e encarregados de educação, alunos e demais elementos da 
comunidade educativa não são envolvidos na discussão de questões relacionadas com a vida do Agrupamento. 
No 2º e 3º Ciclos, os directores de turma assinalam a reduzida participação no percurso escolar dos 
respectivos filhos.  
As características da comunidade envolvente, bem como a dispersão dos estabelecimentos de 
educação/ensino deste Agrupamento são factores que explicam os baixos índices de participação dos 
encarregados de educação. 
 
3.5 Equidade e justiça 
 
A Comissão Executiva Instaladora tem em linha de conta os princípios de equidade e justiça, procurando 
aplicar soluções adequadas às características dos alunos que frequentam os estabelecimentos de 
educação/ensino do Agrupamento. O acesso à Biblioteca a meios informáticos e a equipamentos desportivos é 
disponibilizado, a todos os alunos. 
No Agrupamento, há incentivo a uma prática pedagógica que permita a motivação e empenho de todos os 
seus intervenientes, sendo dada especial importância ao acolhimento e à recepção dos alunos.  
As estratégias inerentes ao processo de diferenciação pedagógica são definidas nos Conselhos de 
Docentes/Turma, procurando os professores encontrar as metodologias adequadas a cada um dos seus 
alunos/turma, tendo em consideração as suas características, de forma a reduzir o insucesso escolar. 
O Agrupamento diversificou os percursos escolares, alargando a oferta educativa, no intuito de reduzir o 
abandono/absentismo escolar e de promover a igualdade de oportunidades. 
 
4. Liderança 
 
4.1 Visão e estratégia  
 
A recente constituição do Agrupamento limita, de certa forma, a definição de linhas de acção, objectivos e 
metas claras.  
O Órgão de Gestão apoia as iniciativas individuais dos professores. Os responsáveis pela gestão intermédia do 
Agrupamento assumem um papel de liderança significativo, como acontece, designadamente com os Grupos 
Disciplinares. 
A atenção dada aos problemas dos alunos e as soluções educativas encontradas demonstram que o 
Agrupamento tem conhecimento das necessidades e dos recursos da sua população escolar. Porém, ainda não 
tem uma estratégia, de curto e médio prazo, que possa responder às necessidades da educação local. 
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4.2 Motivação e empenho 
 
Os responsáveis da escola e das diferentes estruturas estão motivados e conhecem as suas áreas de acção. O 
plano de melhoria definido constitui o ponto de partida para reduzir os problemas identificados e melhorar o 
funcionamento do Agrupamento. No entanto, o modo como essa direcção e gestão são exercidas assentam 
mais no poder que advém das funções atribuídas por lei aos respectivos órgãos, do que na capacidade de 
liderar, motivar e mobilizar a comunidade educativa para objectivos comuns. 
Os docentes demonstram motivação e empenho, mobilizando os alunos e monitorizando os casos de 
absentismo e/ou abandono escolar.  
 
4.3 Abertura à inovação 
 
O Agrupamento denota capacidade na mobilização de recursos, traduzida na oferta educativa que disponibiliza 
(Cursos de Educação e Formação e Percursos Curriculares Alternativo) e, ainda, no investimento de 
modernização e dinamização da Biblioteca. 
Os recursos tecnológicos, sendo uma aposta assumida pelos responsáveis do Agrupamento, nem sempre são 
utilizados a nível das dinâmicas escolares. Prevê-se, num futuro próximo, a instalação e utilização da 
Plataforma Moodle. 
O funcionamento de clubes, criados na perspectiva da promoção de novas competências e conhecimentos, 
não tem sido dinamizado por insuficiência de planeamento. 
 
4.4 Parcerias, protocolos e projectos 
 
A dinâmica de articulação com a comunidade local, em modalidades variadas, permitiu ao Agrupamento 
estabelecer parcerias com a Autarquia e com o Centro de Saúde, beneficiando, assim, de alguns apoios. O 
Agrupamento candidatou-se a programas nacionais, no âmbito do PRODEP, e, também, a outros programas, 
como é o caso do Desporto Escolar, Plano de Acção da Matemática e “Iniciativa Escolas, Professores e 
Computadores Portáteis”.  
O Conselho Pedagógico manifesta o desejo de ver estabelecidos acordos e parcerias com a Escola Secundária 
de Alcácer do Sal e com os serviços autárquicos, de modo a possibilitar a diversificação da oferta educativa, 
face ao novo contexto de mercado de trabalho, direccionado para o turismo e para a restauração. 
 
5. Capacidade de auto–regulação e melhoria da escola 
 
5.1 Auto-avaliação 
 
No início de 2001/02, a equipa de avaliação interna procedeu à recolha de alguns dados, que foram utilizados 
na construção dos Projectos Educativo e Curricular de Escola (EB 2,3). O trabalho efectuado por essa equipa, 
compilado em brochuras e relatórios, era, anualmente, entregue ao Conselho Executivo e apresentado ao 
Conselho Pedagógico e à Assembleia. Em resultado do processo de auto-avaliação iniciado, foi construído um 
plano de melhoria, definidas estratégias e instrumentos de trabalho comuns.  
Decorrente da constituição do Agrupamento e na continuidade do trabalho já desenvolvido, foi uma nova 
equipa de auto-avaliação, em Fevereiro de 2007, da qual fazem parte, entre outros, representantes dos pais e 
encarregados de educação, coordenadores de departamento e os responsáveis pelo Enriquecimento 
Curricular. Apesar de se encontrar em fase de redefinição de metodologias e de linhas de intervenção, esta 
Equipa já identificou áreas prioritárias de intervenção e aguarda pela elaboração dos novos Projectos 
Educativo e Curricular de Agrupamento.  
A partir do relatório elaborado pela equipa de auto-avaliação e na sequência da análise dos resultados 
referentes ao primeiro período do ano lectivo 2005/06, o Agrupamento diagnosticou pontos fortes e fracos de 
funcionamento, definindo estratégias para implementar o seu plano de melhoria. 
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5.2 Sustentabilidade do progresso 
 
A análise trimestral dos resultados escolares dos alunos, efectuada pela Comissão Executiva Instaladora, e a 
criação de instrumentos de auto-avaliação demonstram o esforço e o empenho em acompanhar o processo 
ensino/aprendizagem e a evolução do sucesso escolar.  
A Comissão Executiva Instaladora do Agrupamento, recentemente constituída, demonstra motivação e 
capacidade de impulsionar a comunidade escolar, procurando as melhores soluções para resolver os 
problemas com que se debate, designadamente a melhoraria do sucesso dos alunos e o desempenho global 
da organização. A sustentabilidade do progresso do Agrupamento depende, sobretudo, da articulação do 
ensino e das aprendizagens nos diferentes ciclos, do desenvolvimento profissional dos docentes, da qualidade 
da relação humana e da motivação dos educadores e dos professores. 
 
V – Considerações finais 
 
O Agrupamento apresenta um conjunto de pontos fortes, entre os quais se destacam: 
 

● A diversidade de oferta educativa e o esforço de adequação curricular; 
● Um corpo docente e não docente empenhado e motivado; 
● A disponibilidade da Comissão Executiva Instaladora para dialogar com as diversas Estruturas 

Educativas; 
● Boas instalações e, em geral, bom material e bons espaços educativos; 
● A existência de uma equipa de auto-avaliação. 

 
Apresenta também algumas debilidades, designadamente: 
 

● Ausência de um Projecto Educativo e de um Projecto Curricular do Agrupamento; 
● A não assunção clara, por parte dos Departamentos Curriculares, relativamente às suas competências 

e objectivos de intervenção; 
● A frágil dinamização de clubes; 
● A fraca articulação entre ciclos; 
● A reduzida participação de pais e encarregados de educação. 

  
A escola apresenta algumas oportunidades para um desenvolvimento sustentado: 
 

● A aposta numa visão ampla de formação e educação, através de novas ofertas educativas e adesão a 
novos projectos; 

● A existência, na região litoral, de um potencial de mercado capaz de absorver mão-de-obra 
qualificada nas áreas de turismo e restauração;  

● O processo de auto-avaliação já em curso.  
 

Contudo, confronta-se com as seguintes dificuldades: 
 

● A dispersão geográfica e o isolamento;  
● A elevada mobilidade docente e consequente dificuldade em promover a continuidade pedagógica e o 

desenvolvimento sustentado de projectos; 
● A fraca participação de pais e encarregados de educação. 

 
 


