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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 estabeleceu 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 (IGE) 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, entretanto 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 da Escola Secundária de Alcácer do Sal, realizada 
pela equipa de avaliação, na sequência visita efectuada entre 
6 e 7 de Novembro de 2008. 

 Os capítulos do relatório ― Caracterização da Escola, 
Conclusões da Avaliação por Domínio, Avaliação por Factor 
e Considerações Finais ― decorrem da análise dos 
documentos fundamentais da Escola, da sua apresentação e 
da realização de entrevistas em painel. 

Espera-se que o processo de avaliação externa fomente a 
auto-avaliação e resulte numa oportunidade de melhoria 
para a Escola, constituindo este relatório um instrumento de 
reflexão e de debate. De facto, ao identificar pontos fortes e 
pontos fracos, bem como oportunidades e constrangimentos, 
a avaliação externa oferece elementos para a construção ou o 
aperfeiçoamento de planos de melhoria e de 
desenvolvimento de cada escola, em articulação com a 
administração educativa e com a comunidade em que se 
insere.  

 

 

 

Escala de avaliação  

Níveis  de c lassificação dos  c inco 
domínios   

MUITO BOM – Predominam os pontos 
fortes, evidenciando uma regulação 
sistemática, com base em 
procedimentos explícitos, 
generalizados e eficazes. Apesar de 
alguns aspectos menos conseguidos, 
a organização mobiliza-se para o 
aperfeiçoamento contínuo e a sua 
acção tem proporcionado um impacto 
muito forte na melhoria dos 
resultados dos alunos. 

BOM – A escola revela bastantes 
pontos fortes decorrentes de uma 
acção intencional e frequente, com 
base em procedimentos explícitos e 
eficazes. As actuações positivas são a 
norma, mas decorrem muitas vezes 
do empenho e da iniciativa 
individuais. As acções desenvolvidas 
têm proporcionado um impacto forte 
na melhoria dos resultados dos 
alunos. 

SUFICIENTE – Os pontos fortes e os 
pontos fracos equilibram-se, 
revelando uma acção com alguns 
aspectos positivos, mas pouco 
explícita e sistemática. As acções de 
aperfeiçoamento são pouco 
consistentes ao longo do tempo e 
envolvem áreas limitadas da escola. 
No entanto, essas acções têm um 
impacto positivo na melhoria dos 
resultados dos alunos. 

INSUFICIENTE – Os pontos fracos 
sobrepõem-se aos pontos fortes. A 
escola não demonstra uma prática 
coerente e não desenvolve suficientes 
acções positivas e coesas. A 
capacidade interna de melhoria é 
reduzida, podendo existir alguns 
aspectos positivos, mas pouco 
relevantes para o desempenho global. 
As acções desenvolvidas têm 
proporcionado um impacto limitado 
na melhoria dos resultados dos 
alunos. 

O texto integral deste relatório, bem como um eventual 
contraditório apresentado pela Escola, será 

oportunamente disponibilizado no sítio da IGE em: 
www.ige.min-edu.pt 
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II – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

A Escola Secundária de Alcácer do Sal (ESAS), a funcionar desde 1975 nas instalações de um antigo 
externato, recebe alunos das freguesias de Comporta, Sta Maria, Sta Susana, Santiago, S. Martinho e 
Torrão e dos concelhos de Grândola, Setúbal e Vendas Novas.   

 Com uma população escolar de 275 alunos, a oferta educativa da ESAS abrange os Ensinos Básico 
(EFA - Tipo 3) e Secundário - Cursos Científico-Humanísticos (Ciências e Tecnologias; Ciências 
Socioeconómicas; Línguas e Humanidades e Artes Visuais), os Cursos Tecnológicos (Design e 
Equipamento), os Cursos Profissionais (Técnico de Turismo e Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos) e os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA – Tipo 1). Dispõe, 
também, de um Centro Novas Oportunidades.  

Beneficiam da Acção Social Escolar 26 alunos, no escalão A e 29, no escalão B. 

Quanto ao acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), constata-se que 68% dos alunos 
possuem computador e acedem à internet em casa.  

No que se refere à formação académica dos pais/mães dos alunos, 24,6% detêm o 3º Ciclo do Ensino 
Básico, 24,3% o 2ª Ciclo, 14,4% o Ensino Secundário e 8, 1% a Licenciatura. 

A ESAS tem 47 professores, dos quais, 76,6% pertencem ao Quadro de Escola, 12,7% ao Quadro de 
Zona Pedagógica e 10,6% são Contratados.  

Relativamente ao pessoal não docente, 78,8% são do Quadro, 18,2% têm Contrato Individual de 
Trabalho e 3% Contrato a Termo Certo.  

Toda a Escola carece de obras de restauro/melhoria e de climatização, estando prevista, para 2009, 
uma intervenção de requalificação do edifício e dos vários espaços adjacentes. 

III – CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

1. RESULTADOS   SUFICIENTE 

A ESAS efectua o tratamento estatístico dos resultados da avaliação sumativa interna. Os dados 
relativos a sucesso/insucesso não permitem retirar conclusões ou produzir uma análise comparativa 
da sua evolução.  

No período de 2006 a 2008, nas disciplinas trienais dos Cursos Científico-Humanísticos, a 
Classificação Interna de Frequência (CIF) foi sempre superior aos resultados obtidos pelos alunos nos 
exames nacionais. É de relevar, no entanto, que estes resultados se situaram abaixo da média nacional, 
à excepção da disciplina de História, que a superou, no ano de 2008. 

Os alunos não têm uma imagem muito positiva da Escola. A sua participação em acções de dimensão 
cívica é pontual e cinge-se a algumas iniciativas no âmbito de actividades/projectos.  

Existe um bom relacionamento dos discentes entre si e uma grande proximidade com os docentes. A 
boa comunicação com os professores e os Directores de Turma contrasta com o clima de tensão dos 
professores com o Conselho Executivo, dificultando o envolvimento dos discentes na vida escolar. 

A Escola não definiu metas de excelência, nem criou mecanismos que premeiem os bons resultados 
académicos e que sirvam de estímulo ao empenho dos estudantes. 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO SUFICIENTE 

A articulação interdepartamental adquire maior relevo nos Conselhos de Turma, sobretudo na 
elaboração dos Projectos Curriculares de Turma, na discussão de formas específicas de intervenção 
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para os alunos com dificuldades de aprendizagem e na definição de estratégias de diferenciação 
pedagógica, a utilizar em contexto de sala de aula.  

Como resposta às situações de insucesso, foram criadas equipas pedagógicas, constituídas pelo 
Director de Turma, pelo professor da disciplina ou disciplinas e pelo Psicólogo. Está sinalizado um 
aluno com necessidades educativas especiais de carácter permanente, cujo Plano Educativo Individual 
aguarda aprovação pelo Conselho Pedagógico, que não reúne desde o mês de Julho de 2008.  

A supervisão da actividade lectiva limita-se à verificação do cumprimento dos programas, em 
Conselho de Turma, e à análise que o Conselho Executivo efectua das respectivas actas. As estruturas 
intermédias não têm um plano estratégico de acção que assegure os processos de auto-regulação e a 
articulação das várias ofertas educativas. Por outro lado, não foram disponibilizados dados que 
permitam demonstrar uma reflexão consistente sobre as práticas de ensino decorrente da avaliação 
contínua dos alunos.   

A valorização do conhecimento e da aprendizagem circunscreve-se à relação pedagógica que cada 
docente consegue estabelecer com os seus alunos. O envolvimento dos discentes nas diversas 
iniciativas é, na generalidade, muito reduzido. 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR   INSUFICIENTE 

O Projecto Educativo enuncia um conjunto de finalidades, de objectivos e de estratégias, identificando 
também quatro áreas prioritárias de intervenção. Não existem evidências de que a avaliação do grau 
de concretização deste documento tenha ocorrido. O Plano Anual de Actividades elenca 
actividades/projectos diversificados, sendo, contudo, omisso quanto à inclusão de metas susceptíveis 
de avaliação.  

A Direcção conhece as competências profissionais de docentes e não docentes, ainda que nem sempre 
distribua o serviço em função do seu perfil e da natureza da actividade. Exemplo disso é o facto de 
alguns professores assumirem vários cargos em simultâneo, o que compromete a qualidade da 
prestação de serviço. 

A realização de actividades, nas vertentes tecnológica, artística e experimental, foi acautelada, 
independentemente do estado de envelhecimento do edifício e de alguma falta de equipamentos 
específicos. No tocante à Educação Física, as instalações não respondem de forma adequada às 
exigências do currículo. 

Os recursos financeiros necessários à execução das acções previstas no Plano Anual provêm, na sua 
maioria, do Orçamento de Dotações com Compensação em Receita, não havendo outras iniciativas de 
angariação de receitas próprias.  

A participação dos pais/encarregados de educação nas actividades escolares é fraca. A sua 
mobilização ocorre apenas durante a realização de certas iniciativas (Semana da Escola), em que a sua 
presença e a de outros elementos da comunidade é mais notória. 

Os documentos estruturantes da ESAS expressam princípios de equidade e de justiça. Porém, os 
diversos actores não têm a percepção de que os responsáveis pautem o seu desempenho em 
consonância com estes pressupostos. 

4. LIDERANÇA    INSUFICIENTE 

Na ausência de identificação com o Projecto Educativo, o Conselho Executivo criou, em paralelo e 
para o mesmo triénio, o seu Plano de Acção. Este documento não é impulsionador das práticas dos 
docentes, uma vez que não se apropriaram das suas intenções e finalidades. Não existe uma visão 
estratégica única, consentânea e partilhada por todos.  
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A Assembleia tem tido um papel pouco interveniente, o mesmo sucedendo com o Conselho 
Pedagógico, cuja actividade se encontra suspensa à data da intervenção, por decisão do Conselho 
Executivo.  

A liderança de topo é inexistente e não revela capacidade de comunicação nem de gerar consensos e 
de promover a coesão entre Órgãos. A motivação e o empenho no desenvolvimento das tarefas estão 
condicionados pelo clima de tensão e animosidade que existe no relacionamento do Conselho 
Executivo com os restantes Órgãos e Estruturas de Orientação Educativa e/ou elementos da 
comunidade escolar, persistindo problemas e dificuldades na adaptação à mudança e na 
implementação de novas práticas. 

A inovação é traduzida pela abertura a novas ofertas curriculares, programas e projectos. Apesar da 
aquisição de algum equipamento informático, não se evidenciam soluções consistentes que 
proporcionem aos alunos percursos de excelência. 

São mantidas parcerias e protocolos no sentido da melhoria da prestação do serviço educativo. 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DA 
ESCOLA 

[CLASSIFICAÇÃO] 
INSUFICIENTE     

A ESAS não encetou um processo de auto-avaliação, nem constituiu uma equipa para o efeito. Tem 
recursos humanos que se caracterizam pela sua estabilidade e experiência. Apesar disso, os problemas 
identificados mantêm-se, são do conhecimento de todos os actores e não se perspectiva qualquer 
plano que vise mobilizar os diferentes parceiros na sua resolução. A Escola desconhece os seus pontos 
fortes e fracos e não definiu planos de melhoria.  

IV – AVALIAÇÃO POR FACTOR 

1. RESULTADOS 

1.1 SUCESSO ACADÉMICO 

O Conselho Executivo procede, por período e no final de cada ano lectivo, ao tratamento estatístico 
dos resultados da avaliação sumativa interna. Para o efeito, elabora sínteses referentes ao conteúdo 
das actas de Conselho de Turma que apresenta aos Departamentos Curriculares. É efectuada, ainda, 
uma reflexão nos grupos de recrutamento e nos Conselhos de Turma, estruturas que definem as 
estratégias de superação de dificuldades, podendo envolver a colaboração dos Serviços de Psicologia e 
Orientação. A ESAS não compara os resultados obtidos com os de outros estabelecimentos de ensino. 

Embora a Escola disponha de informação em que são apontados os Cursos Cientifíco-Humanísticos 
como os que têm maior taxa de sucesso (estudo realizado por um centro de investigação 
universitário), não foram, de facto, mostrados outros dados respeitantes a sucesso/insucesso que 
permitam corroborar essa conclusão ou analisar comparativamente a sua evolução, nem foram mesmo 
evidenciadas as áreas/disciplinas com sucesso e insucesso. 

Em termos da taxa de retenção mais elevada, no ano lectivo de 2007/2008, ela corresponde, nos 
Cursos Tecnológicos, a 28,6%, enquanto, no 12.º ano dos Cursos Científicos-Humanísticos, o seu valor 
atinge os 23,3%. O abandono escolar não tem significado. 

Ainda, no mesmo período, a taxa de transição/conclusão dos Cursos Científicos-Humanísticos cifra-se 
nos 87,8% (89,2% - 10.ºano; 96,8% - 11.º ano e 76,7% - 12.º ano), rondando os 71,4%, nos Cursos 
Tecnológicos. 

Relativamente às médias das classificações das disciplinas trienais dos Cursos Científico-
Humanísticos, no triénio de 2006/2008, a sua distribuição foi a seguinte: 
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- Em Português, houve uma evolução na Classificação Interna de Frequência (CIF), de 2006 (13,1) para 
2007 (13,5) e um decréscimo em 2008 (12,8). As classificações de exame na Escola (11,4; 10,0; 10,2), nos 
três anos em referência, situaram-se abaixo da CIF e da média nacional (11,7; 11,3; 10,4). 

- Na disciplina de Matemática, a CIF não apresentou grande oscilação (12,2; 12,1; 12,2). Já no exame na 
Escola, os resultados foram inferiores (7,5; 8,3; 8,0) à média nacional, em 2006 (8,0) e 2007 (10,6) e 
acentuadamente inferiores, em 2008 (14,0). 

- Na disciplina de História, verificou-se uma melhoria progressiva na média das classificações obtidas, 
tanto na CIF (11,7; 12,2; 13,6), como na de exame na Escola (6,3; 7,7;11,3). Todavia, esta classificação foi 
mais baixa do que a nacional, em 2006 (8,9) e em 2007 (9,4) e superior, em 2008 (11,0). 

Apenas em Outubro, o Conselho Executivo facultou aos Coordenadores de Departamento os 
resultados escolares dos últimos três anos, distribuídos por disciplina e ano lectivo, bem como o 
ranking das escolas, solicitando a análise da sua evolução e a elaboração de um relatório, ilustrado 
com gráficos, a fim de serem objecto de debate, em Conselho Pedagógico. 

1.2 PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CÍVICO 

Não há Associação de Estudantes e a participação dos alunos, nos órgãos de gestão e administração, é 
mínima. O seu envolvimento em acções de dimensão cívica tem carácter pontual e restringe-se a 
algumas iniciativas, no âmbito de actividades/projectos.  

Apesar dos Delegados de Turma possuírem um conhecimento insuficiente dos documentos 
orientadores da Escola, os alunos foram auscultados, mediante resposta a um questionário para a 
elaboração do Projecto Educativo (2006-2009). De modo a responsabilizá-los pelo seu percurso escolar, 
os Directores de Turma promoveram a análise e o debate do Estatuto do Aluno. 

Os alunos não demonstram ter uma imagem muito positiva da ESAS. Têm reclamações em relação às 
condições físicas das instalações, desadequadas, em seu entender. Referem o estado de degradação 
dos cacifos (e a própria ausência de critérios para a sua utilização), a existência de um espaço no 
recinto escolar, em tudo propício a um eventual consumo de estupefacientes e sentem, ainda, que há 
pouco cuidado com a limpeza e a higiene do edifício. O gabinete destinado à Associação de 
Estudantes localiza-se na área mais degradada e está inoperacional. 

1.3 COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 

A generalidade dos alunos respeita as regras instituídas e a autoridade dos professores. O debate e a 
explicitação de normas de conduta, no início do ano lectivo, com o Director de Turma, proporcionam-
lhes uma boa integração e a assunção de interacções positivas. Porém, os alunos mencionaram que, 
nos últimos tempos, se têm verificado situações de desaparecimento de objectos.  

Existe um bom relacionamento dos discentes entre si e uma grande proximidade com os docentes. A 
boa comunicação com os professores e com os Directores de Turma repercute-se na pontualidade e na 
assiduidade às aulas. 

O clima de tensão entre os professores e o Conselho Executivo é percepcionado pelos alunos, não 
facilitando o seu envolvimento na vida organizacional da Escola. 

1.4 VALORIZAÇÃO E IMPACTO DAS APRENDIZAGENS 

Perante uma taxa de sucesso escolar de 37%, alcançada no final do percurso de uma geração de 
alunos, nos três anos de Ensino Secundário, a ESAS aponta agora uma nova meta, no seu Projecto 
Educativo - a de ultrapassar os 40%. Contudo, este objectivo não só escapa à compreensão e à 
valorização dos professores, mas também, dele, não emergem indicadores de análise que demonstrem 
a sua operacionalização. 

A maioria dos alunos que frequenta a Escola tem a perspectiva de prosseguimento de estudos. A nível 
dos Cursos Profissionais, de sublinhar o esforço para proporcionar formação, em contexto de trabalho, 
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o que suscita nos alunos e nos agentes económicos alguma confiança quanto à qualidade dessa 
formação e ao seu grau de empregabilidade. 

O protocolo firmado com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa é considerado 
uma oportunidade de contacto e de incentivo ao prosseguimento de estudos, em especial, na área das 
ciências sociais. 

Também a implementação de um Centro Novas Oportunidades foi um meio de promover o 
desenvolvimento de qualificação profissional de adultos da região.  

A Escola não definiu metas de excelência, nem criou mecanismos que premeiem os bons resultados 
académicos e que sejam um estímulo ao empenho dos discentes. 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

2.1 ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE 

A articulação intra-departamental suporta-se no trabalho dos grupos de recrutamento e adquire 
dinâmicas de planificação e reflexão, específicas em cada um deles. Os docentes que leccionam a 
mesma disciplina procuram concertar o planeamento de conteúdos programáticos e calibrar os 
instrumentos de avaliação. Embora ressaltem as práticas de um trabalho individualizado, no seio de 
alguns grupos disciplinares, são produzidos e partilhados materiais pedagógicos.  

A articulação interdepartamental sobressai nos Conselhos de Turma, sobretudo na elaboração de 
Projectos Curriculares de Turma.  

O Plano Anual de Actividades ilustra a tentativa de articulação entre os grupos de recrutamento, 
designadamente na planificação de um Peddy-Paper, do Dia Europeu das Línguas, na comemoração 
do Halloween, do Natal, dos 850 anos de Alcácer do Sal, do Dia Mundial do Mar e da Semana da 
Escola, entre outros. 

A inexistência de metas mensuráveis no Projecto Educativo e a falta de critérios de avaliação do 
desempenho das estruturas de coordenação e de supervisão pedagógica dificultam a identificação de 
situações de sucesso. Acresce que as estruturas intermédias não têm um plano estratégico de acção 
que assegure os processos de auto-regulação e a articulação das várias ofertas educativas.  

Os Directores de Turma, sempre que possível, garantem a sequencialidade do 10.º ao 12.º ano de 
escolaridade, providenciam os apoios necessários ao sucesso escolar dos discentes, em colaboração 
com o Psicólogo, e estabelecem uma relação próxima com os alunos e as famílias. 

2.2 ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA LECTIVA EM SALA DE AULA 

O planeamento a curto prazo é elaborado por cada docente e está inserido na gestão programática 
efectuada pelos grupos de recrutamento.  

A supervisão da actividade lectiva limita-se à verificação do cumprimento dos programas, em 
Conselho de Turma, e à análise que o Conselho Executivo efectua das respectivas actas. 

É, também, nos Conselhos de Turma que são discutidas formas específicas de intervenção para os 
alunos com dificuldades de aprendizagem. Como resposta às situações de insucesso, são criadas 
equipas pedagógicas, formadas pelo Director de Turma, pelo professor da disciplina ou disciplinas e 
pelo Psicólogo. 

A confiança na avaliação e nos resultados dos alunos suporta-se na utilização de matrizes comuns, na 
elaboração de alguns testes, na aplicação de testes intermédios e na estrita convicção de que os 
critérios de avaliação, aprovados em Conselho Pedagógico e divulgados aos alunos e aos 
encarregados de educação, no início do ano lectivo, são cumpridos por todos os docentes.  

A ESAS não disponibilizou dados que permitam demonstrar uma reflexão consistente sobre as 
práticas de ensino decorrente da avaliação contínua dos alunos. 
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2.3 DIFERENCIAÇÃO E APOIOS 

A referenciação das necessidades educativas dos alunos é conduzida pelos professores, no início do 
ano lectivo, envolvendo o Psicólogo.  

Nos Conselhos de Turma, são definidas as modalidades de intervenção que vão do apoio 
individualizado ao acompanhamento por equipas pedagógicas ou à frequência da sala de estudo para 
os alunos com dificuldades de aprendizagem. Apesar da oferta de aulas de apoio, a organização dos 
semanários-horários nem sempre viabiliza a frequência de alguns discentes. 

As estratégias de diferenciação pedagógica, utilizadas em contexto de sala de aula, são estabelecidas e 
acompanhadas pelo respectivo Conselho de Turma. 

No presente ano lectivo, está sinalizado um aluno com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente, cujo Plano Educativo Individual ainda não foi aprovado pelo Conselho Pedagógico. A 
este propósito, regista-se que o referido Órgão não reúne desde Julho de 2008, considerando o 
entendimento do Conselho Executivo de que o seu funcionamento só poderá ocorrer, após a 
homologação do Regulamento Interno, por parte da Direcção Regional de Educação do Alentejo. 

2.4 ABRANGÊNCIA DO CURRÍCULO E VALORIZAÇÃO DOS SABERES E DA 
APRENDIZAGEM 

A participação em alguns projectos (Monitorização de Radiação Electromagnética em Comunicações 
Móveis – MONIT, Proclira, Ciência Viva, …) e as visitas de estudo estimulam a criação de atitudes 
positivas em relação à ciência. Segundo a opinião de alguns docentes, os semanários-horários, por 
vezes, não potenciam a total rentabilização dos laboratórios e algumas experiências previstas nos 
currículos não podem ser realizadas por falta de material. 

A dimensão artística está patente na oferta curricular, através de acções resultantes dos planos de 
estudo do Curso de Artes Visuais e do Curso Tecnológico de Design de Equipamento, na exposição de 
trabalhos dos alunos e no Clube Infoartes.  

As dimensões cultural e social têm a sua máxima expressão na “Semana da Escola”. 

A valorização do conhecimento e da aprendizagem contínua está limitada à relação pedagógica que 
cada docente consegue estabelecer com os seus alunos. O envolvimento dos discentes nas diversas 
iniciativas é, na generalidade, muito fraco. 

 Não se verifica uma cultura de exigência e de prestação de contas que seja indutora de 
responsabilidade nos alunos. A título de exemplo, a falta de controlo na atribuição de cacifos e a sua 
consequente vandalização, ainda que situados no corredor central, perto do gabinete do Conselho 
Executivo, fazem sobressair a inoperância das instâncias da Escola e a permissão de comportamentos 
que em nada contribuem para a formação cívica dos alunos.  

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

3.1 CONCEPÇÃO, PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE 

Os documentos estruturantes da vida da ESAS encontram-se numa fase de reformulação ou de 
aprovação. O Projecto Educativo, elaborado para o triénio 2006/2009, estabelece um conjunto de 
finalidades, de objectivos e de estratégias e quatro áreas prioritárias de intervenção: 
Ensino/Aprendizagem; Prática Pedagógica; Ordem Organizacional da Escola/Cultura de Escola e 
Participação dos Encarregados de Educação na vida da Escola. Em 2007, a Assembleia propôs a 
avaliação do grau de concretização deste documento e solicitou ao Conselho Executivo informação 
específica para o fazer. Não há evidências de que essa avaliação tenha ocorrido posteriormente. O 
Regulamento Interno aguarda homologação da Direcção Regional de Educação do Alentejo. O Plano 
Anual de Actividades elenca actividades/projectos diversificados, sem conter quaisquer metas 
susceptíveis de avaliação. 
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Nos Conselhos de Turma, o trabalho em equipa para elaborar e reformular os Projectos Curriculares 
de Turma, com vista a responder às necessidades dos alunos e a perspectivar a melhoria dos 
resultados, demonstra o profissionalismo do corpo docente. 

Na prossecução do sucesso, a oferta educativa e formativa foi organizada em função das necessidades 
locais e regionais, abarcando outras instituições nesse desígnio, entre as quais se incluem: a autarquia, 
o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), estabelecimentos de ensino superior, algumas 
empresas e os encarregados de educação. 

O Conselho Executivo, para efectuar o planeamento das diferentes estruturas da Escola, sustenta-se 
nos diplomas legais e nos critérios neles contidos, considerando, ainda, a estabilidade do corpo 
docente e a sua experiência profissional.  

Os discentes participam nas acções promovidas no âmbito de projectos, em especial os que abrangem 
a comunidade, como é o caso de “Jovens/Escola/Saúde”, em parceria com o Centro de Saúde.  

3.2 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

A Direcção centra a distribuição de serviço num grupo restrito de professores, não atendendo ao perfil 
e à natureza da actividade a realizar. É disto exemplo, o facto de alguns docentes assumirem, em 
simultâneo, o cargo de Coordenador de Departamento e dos Cursos Diurnos, de Director de Turma e 
de Avaliador, o que não viabiliza uma prestação de serviço de qualidade.  

A inexistência de um plano de formação interna revela que a avaliação de desempenho não se 
constitui como um instrumento de gestão, orientado para o reforço da cultura de exigência e de 
responsabilidade profissional. Os docentes e não docentes têm frequentado acções de Formação que, 
nem sempre, vão ao encontro das suas necessidades. 

A continuidade pedagógica é, em geral, garantida, mantendo-se o grupo/turma e os docentes, opção 
que permite o acompanhamento dos alunos, bem como o fortalecimento das relações interpessoais 
que se estabelecem. 

A integração dos novos professores é assegurada pelo Coordenador de Departamento, que lhes 
facilita o acesso a materiais didácticos e a troca de experiências.  

Os Serviços de Administração Escolar, embora informatizados, têm computadores obsoletos que 
impedem a instalação/actualização de software. 

3.3 GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

Perante alguma degradação das instalações e a exigência da sua permanente manutenção, o Conselho 
Executivo candidatou-se ao Programa de Modernização e Recuperação do Parque Escolar do Ensino 
Secundário. 

Pese embora o envelhecimento do edifício e uma certa falta de equipamentos específicos, a realização 
de actividades, nas vertentes tecnológica, artística e experimental, está acautelada. No que respeita à 
Educação Física, as instalações não respondem de forma adequada às exigências do currículo. Por 
outro lado, as infra-estruturas dos balneários, com canalizações muito velhas, complicam o normal 
funcionamento da disciplina. 

A Escola, através do Clube de Segurança, tem sensibilizado os alunos para questões sobre esta 
temática. 

A Biblioteca/Centro de Recursos foi remodelada e oferece boas condições de trabalho. Os recursos 
financeiros utilizados e necessários à concretização das actividades previstas no Plano Anual, provêm, 
na sua maioria, do Orçamento de Dotações com Compensação em Receita (Bufete, 
Papelaria/Reprografia e candidatura a Projectos). Não existem outras iniciativas de angariação de 
receitas próprias.  
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Assinala-se que vários interlocutores deram nota de que os preços praticados no Bufete não se 
encontram afixados, em local visível, e que podem variar de um dia para outro, dando a perceber a 
falta de supervisão deste sector. Também resultou das entrevistas que o funcionamento da cantina, no 
tocante ao controle das senhas, é deficitário, deixando antever a insatisfação dos utentes face à 
prestação destes dois serviços. 

3.4 PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E OUTROS ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

O diálogo entre a Escola e os pais/encarregados de educação emerge como uma das prioridades do 
Projecto Educativo. Não obstante, a sua participação nas actividades escolares é escassa, mesmo 
quando os Directores de Turma se disponibilizam para o atendimento fora do horário estipulado. 

Os pais que se encontram representados nos vários Órgãos da Escola expressaram a sua preocupação 
quanto à pouca qualidade e à falta de condições de segurança do espaço escolar e manifestaram 
alguma apreensão pelo mau relacionamento interpessoal vivenciado pelo Conselho Executivo e pelos 
professores, neste estabelecimento de ensino. 

As actividades dinamizadas na “Semana da Escola” são as que concentram a presença de um maior 
número de pais/encarregados de educação e de elementos da comunidade. 

3.5 EQUIDADE E JUSTIÇA 

Os documentos estruturantes da Escola expressam princípios de equidade e de justiça. Contudo, os 
diversos actores não têm a percepção de que os responsáveis pautem o seu desempenho em 
consonância com estes pressupostos. 

A comunidade escolar demonstra alguma insatisfação perante situações que exigem medidas de 
discriminação positiva, tais como a gestão do tempo escolar que não garante a todos igual acesso às 
actividades existentes ou a falta de uma resposta oportuna ao aluno com necessidades educativas de 
carácter permanente.  

4. LIDERANÇA 

4.1 VISÃO E ESTRATÉGIA 

No Projecto Educativo, a Escola fixou quatro áreas prioritárias, definindo, para cada uma delas, 
objectivos e um conjunto de estratégias diversas. 

O Conselho Executivo, não se identificando em absoluto com o Projecto Educativo, criou, em paralelo, 
o seu Plano de Acção (2006/2009), onde são explicitadas prioridades, objectivos, acções e a 
calendarização a prosseguir. Sob o lema de uma “Escola de Futuro”, tal plano não impulsiona as 
práticas educativas, uma vez que os professores não se apropriaram das intenções e das finalidades 
que ele preconiza. Esta perspectiva, aliás, não está patente nos documentos orientadores da Escola, 
pelo que não se vislumbra, em concreto, uma visão estratégica única, consentânea e partilhada por 
todos.  

A oferta educativa foi estabelecida em articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional 
e a Autarquia, no âmbito do Conselho Municipal de Educação. Não se identificam as áreas de 
excelência, interna ou externamente. A Assembleia tem tido um papel pouco interveniente, o mesmo 
sucedendo com o Conselho Pedagógico, cuja actividade se encontra suspensa à data da intervenção, 
por decisão do Conselho Executivo.  

4.2 MOTIVAÇÃO E EMPENHO 

As lideranças de topo e intermédia conhecem as respectivas áreas de acção. No entanto, a motivação e 
o interesse no desenvolvimento das tarefas estão condicionados pelo difícil relacionamento do Órgão 
de Gestão com os restantes Órgãos e Estruturas de Orientação Educativa e/ou elementos da 
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comunidade escolar (exemplos invocados: nos últimos 4 anos nunca se realizou uma reunião geral de 
professores na abertura do ano lectivo ou a situação de alguns discentes não identificarem sequer a 
Presidente do Conselho Executivo). A articulação entre os órgãos é débil, não sendo incentivada a 
complementaridade de funções e de responsabilidades desejável. A comunidade educativa é pouco 
motivada à tomada de decisão. A capacidade de comunicação e de envolvimento é fraca (todos os 
participantes nos painéis, à excepção dos Coordenadores de Departamento, desconheciam a data de 
realização da Avaliação Externa da Escola e foram eleitos e/ou designados de véspera, sem que lhes 
tenha sido explicitado o processo). 

Os docentes estão empenhados no trabalho com os seus alunos, são valorizados pelos discentes e 
encarregados de educação, que conhecem, também, as dificuldades de relacionamento entre o Órgão 
de Gestão e os professores. 

4.3 ABERTURA À INOVAÇÃO 

A inovação é traduzida pela abertura a novas ofertas curriculares, a programas e a projectos, segundo 
a óptica do Conselho Executivo. Porém, este órgão não tem conseguido mobilizar os docentes, nem 
reconhecer o seu desempenho, de modo a ultrapassar problemas persistentes e a criar dinâmicas de 
adaptação à mudança e de implementação de novas práticas. 

Apesar da aquisição de algum equipamento informático (quadros interactivos), não se evidenciam 
soluções consistentes que proporcionem aos alunos percursos de excelência. 

4.4 PARCERIAS, PROTOCOLOS E PROJECTOS 

São mantidas algumas parcerias e protocolos visando a melhoria da prestação do serviço educativo, 
de que são exemplos: a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Alcácer do Sal que, em 
articulação com a Escola, dinamiza o projecto Corpo em Mudança/Gabinete do Adolescente; 
Protocolo com Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada e com o 
Instituto Piaget para a realização de prática de ensino supervisionada dos respectivos alunos 
(estágios); Protocolo de geminação científica com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa para apoio bibliográfico, técnico e científico, nesse domínio; Protocolo com a empresa 
IN4LOGIC para a realização de estágios, no âmbito do Curso Profissional na área da informática.  

De salientar, entre outros, os projectos Proclira; Ensino Experimental para a Sustentabilidade, através 
de Práticas de Agricultura Biológica em Estufa, financiado pelo Programa Operacional Ciência e 
Inovação 2010 e em parceria com a Universidade de Évora; o Sucesso Gulbenkian e, ainda, o Projecto 
MONIT. 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DO ESCOLA 

5.1 AUTO-AVALIAÇÃO 

A ESAS não desencadeou um processo de auto-avaliação, nem constituiu uma equipa para o efeito. A 
estatística dos resultados escolares e a análise do grau de cumprimento dos programas, objecto de 
debate nos Departamentos Curriculares e nos grupos de recrutamento, são práticas correntes e têm 
permitido superar alguns problemas no ensino e na aprendizagem. Contudo, a Escola não tem 
conhecimento da evolução do seu sucesso educativo.  

A recolha de dados sobre os níveis de satisfação de alunos, pais e professores contribuiu para a 
elaboração do Projecto Educativo, ainda que não tenha sido efectuada qualquer reflexão quanto à 
eficácia das medidas implementadas. A informação nem sempre chega aos destinatários. A 
auscultação dos diversos intervenientes na acção educativa não é um instrumento de suporte à 
tomada de decisão. 
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5.2 SUSTENTABILIDADE DO PROGRESSO 

A Escola possui recursos humanos que se caracterizam pela sua estabilidade e experiência. Apesar 
disso, os problemas identificados persistem, são do conhecimento de todos os actores e não se 
evidencia qualquer plano que tenda a motivar os diferentes parceiros na sua resolução. A Escola 
desconhece os seus pontos fortes e fracos e não definiu planos de melhoria.  

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, apresenta-se uma selecção dos atributos da Escola Secundária de Alcácer do Sal, 
(pontos fortes e fracos) e das condições de desenvolvimento da sua actividade (oportunidades e 
constrangimentos). A equipa de avaliação externa entende que esta selecção identifica os aspectos 
estratégicos que caracterizam a escola e define as áreas onde devem incidir os seus esforços de 
melhoria.  

Entende-se aqui por ponto forte: atributo da organização que ajuda a alcançar os seus objectivos; por 
ponto fraco: atributo da organização que prejudica o cumprimento dos seus objectivos; por 
oportunidade: condição ou possibilidade externas à organização que poderão favorecer o 
cumprimento dos seus objectivos; por constrangimento: condição ou possibilidade externas à 
organização que poderão ameaçar o cumprimento dos seus objectivos. 

Os tópicos aqui identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste 
relatório. 

Pontos fortes  

 Criação de equipas pedagógicas para superar as dificuldades de aprendizagem; 

 Empenho dos docentes nas actividades lectivas; 

 Estabelecimento de parcerias e de protocolos. 

Pontos fracos 

 Inexistência de uma liderança de topo, capaz de comunicar, de gerar consensos e de 
promover a coesão entre os Órgãos e o corpo docente;  

 Falta de uma visão estratégica coerente e mobilizadora dos diversos actores escolares; 

 Ausência de metas de excelência e de mecanismos que premeiem os bons resultados 
académicos; 

 Omissão de uma cultura de exigência e de prestação de contas que seja indutora de 
responsabilidade nos alunos; 

  Ausência de articulação entre os diferentes Órgãos e Estruturas de Orientação Educativa; 

 Desequilíbrio na atribuição de cargos e tarefas a alguns docentes; 

 Carência de vigilância no espaço escolar; 

 Fraca dinâmica promotora de inovação; 

 Escassa participação de Pais/Encarregados de Educação; 

 Não existência de um processo de auto-avaliação. 

Oportunidades 

 Protocolos com instituições que possibilitam a realização de estágios e de apoio científico; 

 Perspectiva de desenvolvimento de novas áreas de formação suscitadas pelo 
empreendimento turístico de Tróia. 

 



 

 

13 

 E
sc

ol
a 

Se
cu

nd
ár

ia
 d

e 
Al

cá
ce

r d
o 

Sa
l  

  



6 
e 

07
 d

e 
N

ov
em

br
o 

de
 2

00
8 

Constrangimentos 

 Instalações desajustadas às exigências actuais de bem-estar e de um ensino de qualidade. 

 

Nota da Equipa de Avaliação Externa 

Apreciado o Contraditório, a Equipa de Avaliação Externa concluiu não haver lugar a qualquer 
alteração no conteúdo do presente Relatório. De facto, o documento enviado pelo Conselho Executivo 
da Escola Secundária de Alcácer do Sal pretende justificar o que é referenciado como ponto fraco e 
não deixa antever que os argumentos aduzidos tenham sido debatidos e ratificados nas diferentes 
instâncias da Escola.  

O Contraditório apresenta, ainda, outros elementos que não foram veiculados no decurso da 
Avaliação Externa, reportando, também, factos e/ou procedimentos que tiveram lugar a posterior e 
que, sendo cruciais para o normal funcionamento da Escola, não podem justificar a modificação dos 
juízos produzidos no Relatório, que se suportaram na triangulação da informação recolhida ao longo 
da intervenção (documentos fornecidos pela Escola, entrevistas em painel e observação/visita) e na 
análise da informação estatística mais relevante sobre a Escola. 

 

 

 

Nota da Direcção da IGE 

Atendendo às classificações atribuídas nesta fase de avaliação externa, a Escola Secundária de Alcácer 
do Sal deverá beneficiar de acompanhamento próximo e intervenção da administração educativa, 
com a participação activa da Direcção Regional de Educação do Alentejo e o acompanhamento por 
parte da IGE.  
 
 


