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1 – INTRODUÇÃO 
A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a autoavaliação e para a 
avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 
jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 
avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 
incumbida de dar continuidade ao programa de 
avaliação externa das escolas, na sequência da 
proposta de modelo para um novo ciclo de 
avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 
Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 
março). Assim, apoiando-se no modelo construído 
e na experimentação realizada em doze escolas e 
agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 
Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 
esta atividade consignada como sua competência 
no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 
janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 
avaliação externa do Agrupamento de Escolas de 
Alcácer do Sal, realizada pela equipa de 
avaliação, na sequência da visita efetuada entre 
12 e 14 de dezembro de 2011. 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 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.  

A equipa de avaliação externa visitou a escola-sede do Agrupamento, a Escola Básica1/Jardim de 
Infância de Telheiros e o Centro Escolar da Comporta. 

 

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 apresentado no âmbito da  
Avaliação Externa das Escolas 2011-2012 está disponível na página da IGEC. 

 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_21_2002.pdf�
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=�
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
O Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal situa-se no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal. 
Constituído no ano letivo 2006-2007, abrange, sobretudo, a população de cinco das seis freguesias do 
concelho (St.ª Maria do Castelo, St.ª Susana, Santiago, Comporta e S. Martinho). Integra oito 
estabelecimentos de educação e ensino: uma Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos - sede do Agrupamento -, 
três escolas básicas do 1.º ciclo com jardim de infância (EB1/JI), três escolas básicas do 1.º ciclo (EB1) e 
um polo de educação pré-escolar itinerante. 

No presente ano letivo, a população escolar totaliza 995 crianças e alunos, dos quais 183 frequentam a 
educação pré-escolar (10 grupos), 417, o 1.º ciclo (22 turmas), 218, o 2.º ciclo (12 turmas, duas com 
percursos curriculares alternativos), 133, o 3.º ciclo (7 turmas), 16, o Programa Integrado de Educação e 
Formação – PIEF (uma turma mista de 2.º e 3.º ciclo) e 31, os dois cursos de educação e formação (CEF) 
de Empregado de Mesa e de Serviço de Bar (2 turmas). A idade média dos alunos dos 4.ºano, 6.º e 9.º 
anos está ligeiramente acima da mediana nacional. Cerca de 3,2% dos alunos são naturais de outros 
países, predominando os oriundos da Roménia e do Brasil. 

Relativamente à Ação Social Escolar (ASE), constata-se que 55,6% dos alunos não beneficiam dos 
auxílios económicos. No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, 56,2% dos alunos 
possuem computador e internet em casa. 

A educação e o ensino são assegurados por 105 docentes, pertencendo 75,2% aos quadros. A sua 
experiência profissional é significativa, pois 72,4% leciona há 10 ou mais anos. O pessoal não docente é 
composto por 39 elementos, tendo 79,9% 10 ou mais anos de serviço. 

Conhecidas as habilitações académicas de 95,2% dos pais e encarregados de educação, verifica-se que 
11,1% possuem formação superior e 17,6% o ensino secundário. Quanto à ocupação profissional, existem 
registos da atividade profissional de 80,0% dos pais, embora com predomínio do sector primário, 30,1% 
exercem profissões de nível superior ou intermédio.  

No ano letivo de 2010/11, ano para o qual há referentes nacionais calculados, os valores das variáveis de 
contexto do Agrupamento indicam que 39,0% dos alunos não beneficiavam da ASE, situando-se abaixo 
da mediana nacional. Desempenhavam atividades profissionais de nível superior e intermédio 18,0% 
dos pais e 10,0% possuíam uma formação de nível superior, posicionando-se acima daqueles valores 
medianos. A percentagem de docentes do quadro (60,0%) é bastante inferior à mediana nacional 
(75,0%). A percentagem de alunos com computador e acesso à internet (45,0%), por sua vez, está acima 
deste referente nacional (44,0%). A assiduidade dos trabalhadores docentes (94,0%) situa-se um pouco 
acima da mediana nacional, ao invés da dos não docentes (85,0%).  

 
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 

Em face das variáveis de contexto socioeconómico e cultural que caracterizam o Agrupamento, regista-
se que, no ano letivo de 2009-2010, as taxas de conclusão dos 4.ºe 9.º anos estão em linha com o valor 
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esperado, enquanto as do 6.º se posicionam aquém. Os resultados dos alunos nas provas de aferição e 
exames nacionais do ensino básico, dos 4.º, 6.º e 9.º anos, de língua portuguesa, encontram-se todos 
abaixo do valor esperado. Em matemática, os resultados do 4.º ano e os do 6.º ano estão muito aquém e 
aquém do valor esperado e os do 9.º em linha com o mesmo indicador. 

No triénio 2008-2009 a 2010-2011, e de acordo com os dados da direção, as taxas de sucesso baixaram 
nos 1.º e 2.º ciclos e oscilaram no 3.º ciclo (85,8%;80,6% e 86,1%). Nas provas de aferição de 4.º e de 6.º 
ano, regista-se uma acentuada descida da percentagem de classificações positivas, em língua 
portuguesa e em matemática, com valores sempre abaixo dos nacionais. Igualmente, nos exames 
nacionais do ensino básico, as médias, em língua portuguesa e em matemática, desceram e 
posicionaram-se abaixo das nacionais. Importa mencionar que, no ano letivo transato, dos 23 alunos que 
se submeteram a exame de matemática do 9.º ano, apenas 11 obtiveram classificações positivas.  

A propósito da qualidade do sucesso, o Agrupamento efetuou a comparação dos resultados em todas as 
disciplinas, por ano de escolaridade, nos anos letivos 2009-2010 e 2010-2011, tendo concluído que o 
insucesso aumentou nos 1.º, 4.º, 8.º e 9.º anos, sendo bastante preocupante a baixa percentagem de 
sucesso pleno no 9.º ano (48,8%). Não obstante o caráter sistemático da análise dos resultados para a 
identificação das causas do insucesso, os responsáveis manifestam dificuldade em apontar os fatores 
internos que determinam os fracos resultados, em especial, na disciplina de matemática.  

Na educação pré-escolar, a reflexão sobre o trabalho realizado com as crianças e a avaliação global das 
aprendizagens, divulgada nos registos entregues aos pais e encarregados de educação, constituem 
práticas regulares.  

O combate ao abandono escolar, prioridade definida no projeto educativo, tem levado à implementação 
de algumas medidas preventivas, por parte dos responsáveis, em estreita colaboração com as famílias e 
com algumas entidades externas. No último ano letivo, observou-se a exclusão de um aluno por faltas e 
três anulações de matrícula.  

 

RESULTADOS SOCIAIS 

A organização escolar tem fomentado a participação e o desenvolvimento cívico, através de assembleias 
de turma e de delegados. A educação para a cidadania é promovida, sobretudo, em Formação Cívica e no 
âmbito do projeto Parlamento dos Jovens. O desporto escolar e o programa Eco-Escolas têm sido 
utilizados intencionalmente para estimular o respeito pelos outros, a responsabilidade, a convivência e o 
sentimento de pertença à sua escola. As iniciativas dos estudantes não são muito visíveis, para além 
daquelas que se destinam a organizar o passeio de finalistas.  

Um dos problemas persistentes no ensino básico é o comportamento desadequado dos alunos, em 
especial, em sala de aula. Perante as situações frequentes de indisciplina, com maior incidência no 2.º 
ciclo, a direção tem diligenciado no sentido de minimizar o seu impacto na qualidade das aprendizagens. 
No ano letivo 2010-2011, foram aplicadas medidas corretivas a vários alunos (saída de sala de aula e 
atividades de integração), por parte dos diretores de turma, com o conhecimento dos respetivos 
encarregados de educação, e após audição dos implicados. Ainda para diminuir as condutas desta 
natureza, foram constituídas equipas de mediação escolar, que intervêm junto dos alunos 
transgressores, e efetuadas algumas sessões de formação para docentes, não docentes e famílias (gestão 
de conflitos, liderança, autoridade e permissividade em sala de aula). A sala de estudo/gabinete de 
intervenção disciplinar ocupa os alunos que manifestam comportamentos inadequados em sala de aula. 

Regista-se também, a nível das parcerias (CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 
Parental), o trabalho articulado entre o diretor de turma ou o docente titular de turma e a técnica que 
acompanha as famílias dos alunos referenciados para uma intervenção social e a dinamização de alguns 
projetos transversais, nas áreas do ambiente e da saúde. 
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RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A comunidade educativa reconhece a qualidade do trabalho desenvolvido, tendo demonstrado a sua 
opinião nas entrevistas em painel e nos questionários de satisfação aplicados. As situações de 
indisciplina e o respeito pelos professores e pelos assistentes operacionais são assinalados por todos os 
respondentes como vertentes menos satisfatórias.  

Os alunos referem como aspetos mais positivos a importância de terem vários amigos na escola, os 
professores ensinarem bem, o gosto que têm pela escola. Mostram-se críticos quanto à utilização do 
computador na sala de aula como uma prática comum, à higiene e à limpeza, ao serviço de almoços e ao 
ambiente na sala de aula. 

Do ponto de vista dos docentes, os aspetos com os quais se revelam mais satisfeitos prendem-se com a 
abertura da escola ao exterior, a disponibilidade da direção e o bom ambiente de trabalho. Por outro 
lado, indicam como menos positivo o respeito dos alunos pelos professores e pelo pessoal não docente, o 
comportamento dos alunos, o conforto das salas de aula e a resolução das situações de indisciplina. 

O pessoal não docente expressa maior concordância com o gosto por trabalhar na escola e por esta ser 
limpa e com o funcionamento dos serviços administrativos. Como menos bom, destacam a falta de 
respeito dos alunos e o seu comportamento para com os trabalhadores, o modo como são resolvidas as 
situações de indisciplina e a circulação da informação. 

Na ótica dos encarregados de educação, destacam-se pela positiva o desenvolvimento dos filhos na 
educação pré-escolar, a limpeza e o ambiente dos jardins de infância, a disponibilidade e a atitude 
dialogante dos responsáveis por estes estabelecimentos de educação. Como menos favorável, mencionam 
a resolução dos problemas de indisciplina por parte da escola, os serviços de refeitório e de bufete, a 
segurança e os resultados escolares. 

A autarquia assume-se como o principal parceiro. Refere o grande investimento que tem feito na 
educação, em particular no Agrupamento, e o retorno do mesmo para a comunidade envolvente. Tanto a 
Câmara Municipal de Alcácer do Sal como as juntas de freguesia fomentam interações positivas e 
cooperam em todas as iniciativas que o diretor propõe. Os representantes da autarquia manifestam 
concordância com a dinâmica e a continuidade de alguns projetos, na medida em que têm contribuído 
para melhorar a prestação do serviço educativo. No entanto, demonstraram alguma reserva quanto à 
reciprocidade decorrente da parceria estabelecida. 

Visando a valorização das potencialidades das crianças e dos alunos, são organizadas algumas 
iniciativas, como a exposição dos seus trabalhos no Agrupamento e na comunidade local, a divulgação 
pública das classificações alcançadas em concursos, projetos, torneios ou em campeonatos e o recurso ao 
quadro de mérito, nos domínios da excelência e do valor. 

Em síntese, as estratégias implementadas têm produzido um impacto aquém do valor esperado 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, a título de exemplo, refira-se o insucesso 
escolar e a indisciplina. O (re)conhecimento da existência destes problemas e da pouca eficácia das 
medidas implementadas é corroborado pela comunidade educativa, nomeadamente nos questionários. 
Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de SUFICIENTE, neste domínio Resultados.  
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3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

A gestão do currículo é efetuada de forma articulada nos diferentes níveis de planeamento, assumindo 
os departamentos curriculares um papel central na condução de todo o processo. Observam-se, nesta 
vertente, dinâmicas de trabalho que envolvem as áreas disciplinares, os conselhos de turma e de ano 
(1.º/2.º e 3.º/4.º) e os próprios estabelecimentos (educação pré-escolar). Nestas práticas, está presente o 
trabalho cooperativo entre os docentes, que inclui a troca de saberes e de experiências, bem como a 
partilha de materiais pedagógicos e de instrumentos de avaliação.   

São tidas como referência as orientações constantes no projeto curricular de agrupamento, na conceção e 
na gestão dos projetos curriculares de grupo/turma, permitindo, assim, a sua adequação à realidade do 
grupo/turma. Na sua globalidade, estes documentos evidenciam a interdisciplinaridade e incluem 
informação que possibilita a condução do processo de ensino e de aprendizagem e uma intervenção 
diferenciada junto dos alunos. A avaliação tem um caráter formativo e regulador das práticas 
educativas, envolvendo os alunos na autoavaliação. 

Os projetos curriculares, elaborados com a participação dos encarregados de educação, preveem a sua 
avaliação e são reformulados mediante os resultados dos alunos.  

A articulação vertical do currículo é objeto de reflexão, através de uma equipa com essa função, que 
integra responsáveis pelas atividades de enriquecimento curricular, e cuja ação se estende à divulgação 
de materiais pedagógicos na plataforma Moodle. Outras práticas têm vindo a favorecer a articulação, 
como é o caso do trabalho desenvolvido em equipa, no âmbito do Plano de Ação para a Matemática, nos 
2.º e 3.º ciclos, e da implementação dos novos programas de língua portuguesa. Também o plano anual 
de atividades, ao congregar todas as iniciativas propostas em torno da temática saber +, permite a 
realização de atividades comuns nas várias unidades educativas. Tem sido, por outro lado, 
incrementada pela passagem de informação sobre os alunos e as suas aprendizagens, na transição para 
o 2.º ciclo, e pelas interações estabelecidas entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo, sobretudo nas 
unidades em que partilham as mesmas instalações. Contudo, não está definida uma estratégia 
orientada para o conhecimento dos alunos acerca do ciclo que irão frequentar, e que seja facilitadora da 
transição do 1.º ao 2.º ciclo. Tomando como exemplo as atividades do plano anual de atividades, verifica-
se que estas raramente se propõem envolver, intencionalmente, e em ações conjuntas, estes dois níveis 
de ensino. 

A articulação com a Escola Secundária de Alcácer do Sal, no sentido de se assegurar a sequencialidade 
das aprendizagens, ainda não é efetuada. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

As planificações de curto prazo decorrem do trabalho produzido nos departamentos curriculares e 
envolvem uma grande colaboração entre os docentes, em todos os níveis de educação e de ensino, em 
termos de reflexão das práticas e da definição de estratégias de diferenciação pedagógica. As atividades 
de sala de aula contemplam metodologias ativas, a pesquisa e o uso das tecnologias da informação e 
comunicação. A componente prática está patente nos cursos de educação e formação e na turma de 
programa integrado de educação e formação, através da participação dos alunos em tarefas na escola, 
com a aplicação dos conhecimentos práticos inerentes a estes cursos.  

Os apoios aos alunos com necessidades educativas especiais são adequados e as medidas avaliadas e 
reformuladas. Procura-se a resposta mais ajustada a cada situação, de um modo articulado, com a 
participação dos titulares de turma, do conselho de turma e dos docentes de apoio, das famílias, da 
Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e dos serviços: Centro 
de Saúde, Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas (CERCI) de Grândola. 
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Também para os alunos com dificuldades de aprendizagem são tomadas medidas que visam a sua 
superação, através de planos de acompanhamento e de recuperação ou de apoios individuais, em 
pequeno grupo, da frequência da sala de estudo e de tutorias, nas situações em que as dificuldades são 
transitórias. 

No primeiro ciclo, o trabalho decorrente da formação contínua dos docentes, nas áreas da língua 
portuguesa, da matemática e do ensino experimental das ciências, criou novas dinâmicas na sala de 
aula, em termos de apoio aos alunos, através de assessorias, e reforçou o trabalho cooperativo entre os 
docentes, nos conselhos de ano, tendo este incidido nas planificações e na construção de materiais. 
Ainda neste ciclo de ensino, são trabalhadas competências sociais com os alunos, em 10 turmas, através 
do programa METAS: Monitorizar emoções, transformar atitudes. A atividade experimental é uma 
componente trabalhada, em todos os ciclos e ensino. 

O tema orientador do plano anual de atividades, da arte popular à arte contemporânea, ilustra a 
valorização dada à dimensão artística pelo Agrupamento, que procura facultar aos alunos uma vivência 
cultural, proporcionando um leque de experiências, a que, de outro modo, não teriam acesso. A forma 
como este documento está estruturado e a tipologia de iniciativas que se organizam em torno de oito 
eixos decorrentes da temática saber+, envolvendo todos os estabelecimentos, são geradoras de unidade. 
O conjunto de atividades propostas congrega projetos nacionais e locais (Saúde em Meio Escolar, Plano 
Nacional de Leitura e Rede de Bibliotecas Escolares) e iniciativas próprias (conferências, palestras, 
concursos, exposições, visitas de estudo, desporto, atividades no âmbito da saúde, ambiente, do plano de 
prevenção e emergência interna, de entre outras). Nota-se, no entanto, que nos 2.º e 3.º ciclos a oferta de 
clubes se circunscreve apenas ao da Horta Biológica. O plano de ocupação dos tempos escolares, embora 
preveja ações para este efeito, nem sempre ocupa efetivamente os alunos. As atividades de 
enriquecimento do currículo, no 1.º ciclo, incluem a Atividade Física e Desportiva, o Ensino de Música, o 
Ensino do Inglês e as Atividades Lúdico-Expressivas.  

O acompanhamento da prática letiva decorre do trabalho nas estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica e incide, em especial, nas tarefas relativas à planificação e à avaliação. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

No processo de avaliação, as modalidades – diagnóstica, formativa e sumativa – convergem no sentido 
de uma consistente condução do processo de ensino e de aprendizagem. Através da avaliação 
diagnóstica são identificadas as dificuldades dos alunos, formuladas as estratégias de intervenção e 
definidas as prioridades de atuação nos respetivos projetos curriculares de turma, sendo introduzidas 
reformulações, sempre que necessário. Os instrumentos de avaliação formativa são diversificados e 
adequam-se às aprendizagens. A sua conceção decorre de um trabalho colaborativo entre os docentes. 
Nos 2.º e 3.º ciclos, os alunos mencionam positivamente o facto de os testes conterem as cotações das 
perguntas.  

Os critérios de avaliação são definidos, de forma participada, no seio dos departamentos curriculares e 
contemplam os parâmetros e a terminologia a utilizar. Em todos os ciclos de educação e ensino são 
disponibilizados aos encarregados de educação guiões com informação específica sobre cada um deles, 
nomeadamente sobre as orientações curriculares, os conteúdos a lecionar e sobre as modalidades e os 
critérios de avaliação. 

Na educação pré-escolar, a observação das crianças, individual e em grupo, tem como finalidade a 
planificação da ação educativa, recorrendo-se a instrumentos de registo diversos, incluindo os de 
autoavaliação das crianças. Embora a componente avaliativa neste nível de educação não seja referida 
nos documentos orientadores (projeto educativo e projeto curricular do agrupamento), as modalidades e 
os instrumentos são determinados, em sede de departamento curricular, e constam nos projetos 
curriculares de grupo.  
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Refira-se que a diversificação da oferta formativa tem contribuído, duplamente, para inverter o 
abandono, permitindo a alguns alunos concluir o 3.º ciclo, e para que outros prossigam os estudos. 

Em conclusão, os pontos fortes predominam na maioria dos campos em análise. No entanto, o trabalho 
desenvolvido, no âmbito do planeamento, das práticas de ensino e de monitorização e da avaliação das 
aprendizagens, ainda não produziu impacto nos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 
escolares, o que justifica a atribuição da classificação de BOM, no domínio da Prestação do Serviço 
Educativo. 

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO 

LIDERANÇA 

O Agrupamento produziu um conjunto de documentos estruturantes para a sua organização que 
norteiam a dinâmica interna e o seu modo de funcionamento. No que concerne ao projeto educativo, os 
princípios e os objetivos recaem sobre um vasto campo de dimensões pedagógicas e organizacionais. 
Neste documento, foram identificados os problemas – insucesso escolar, absentismo/assiduidade e 
abandono escolar, (in)-disciplina, envolvimento da comunidade educativa, saúde alimentar, física, 
ambiental, e emocional – e elaborado um plano de ação com vista à sua resolução. As metas aí 
enunciadas, pouco explícitas, não apresentam indicadores para avaliar o seu grau de consecução e não 
se encontram apropriadas pelos diversos intervenientes. O plano anual de atividades inclui uma lista 
extensa de iniciativas, mas não se observa uma clara articulação entre as ações previstas e o seu 
impacto na resolução dos problemas.  

Por sua vez, o projeto curricular de agrupamento, mencionado no anterior processo de avaliação 
externa, como uma das debilidades, assume-se agora como um instrumento fundamental, em termos do 
planeamento, da articulação curricular e das orientações para a distribuição do serviço docente e para a 
aplicação das medidas de apoio educativo, bem como para a elaboração dos projetos curriculares de 
grupo/turma, em cada nível de educação.  

Dignos de menção são o cuidado e o empenho do conselho geral e a sua atitude pró-ativa, como ressalta 
de algumas propostas que endereçou aos responsáveis, assegurando-se ao mesmo tempo da sua efetiva 
realização, como sucedeu no caso da criação do Observatório da Indisciplina. Este órgão faz uma 
apreciação crítica, aquando da avaliação trimestral, no plano da monitorização do projeto educativo. 

É clara a atribuição de responsabilidades às estruturas intermédias, que exercem as suas lideranças 
com cuidado e compromisso, no diagnóstico das dificuldades e na resolução de problemas, em face dos 
resultados alcançados.  

Quanto a projetos, a parcerias e a soluções inovadoras, têm sido envidados esforços para superação dos 
problemas, citando-se como exemplo o protocolo com a Pressley Ridge para o desenvolvimento do projeto 
Monitorizar Emoções, Transformar Atitudes. Sobressai a parceria com a Autarquia, cujos protocolos têm 
incidência financeira e logística e também na colocação de recursos humanos (atividades de 
enriquecimento curricular e componente de apoio à família), e as parcerias, cujos contributos são 
essenciais para a resolução de situações de alunos referenciados, como são os da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens e do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. 

Os vários atores da comunidade escolar estão empenhados e motivados na prossecução de projetos 
comuns, aspeto que se revela no clima de escola, salientado como uma das caraterísticas mais positivas 
da organização escolar. Os espaços e os equipamentos estão em boas condições de utilização e são 
adequados. 

 



 

 
Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal 

8 

GESTÃO  

Os recursos humanos são geridos, tendo em conta, na generalidade, a continuidade pedagógica e as 
competências profissionais e pessoais. Apesar de existirem critérios formalmente estabelecidos, a gestão 
de recursos tem o enfoque nas pessoas e no bem-estar de todos (alunos e trabalhadores) e nas suas 
expetativas e sugestões. As direções de turma são atribuídas depois de ponderado o perfil do docente e 
as competências inerentes ao desempenho do cargo. Os diretores de turma apresentam grande 
disponibilidade para o atendimento prestado e para resolverem os problemas comportamentais dos 
alunos das suas turmas. 

Os critérios para a constituição de turmas e para a elaboração dos horários estão explicitados nos 
documentos orientadores. Quanto à gestão, a direção e as estruturas intermédias atuam de modo 
subsidiário. 

Há um sistema de informação e de divulgação, que facilita o bom funcionamento das estruturas, 
acessível aos trabalhadores. A informação interna flui facilmente, através da página web e da 
plataforma Moodle, utilizada, sobretudo pelos docentes, na partilha de recursos pedagógicos. 

Os trabalhadores são envolvidos na avaliação do seu desempenho, estando previstos no projeto 
educativo os mecanismos inerentes ao processo. Pese embora a escassa oferta de formação contínua, 
para a melhoria da prestação do serviço, os profissionais sentem-se apoiados pelas lideranças no 
exercício das suas funções.  

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

Até 2010-2011, existia uma prática consolidada de avaliação interna com recolha diversificada de 
informação sobre as diferentes áreas de funcionamento, através de análise documental, de entrevistas e 
de inquéritos por questionário. Os relatórios de autoavaliação entretanto produzidos apontaram os 
principais problemas da organização escolar.  

No ano letivo transato, a direção optou por adotar o modelo Common Assessment Framework (CAF), 
tendo alguns elementos da atual comissão de acompanhamento e avaliação interna realizado formação 
para o efeito. Face ao pouco domínio na CAF, a equipa utilizou alguns instrumentos de recolha de 
informação (questionários), que aplicou aos vários grupos da comunidade escolar, não tendo divulgado 
ainda os dados recolhidos. A equipa tem consciência das suas fragilidades na condução do processo pela 
dificuldade em apropriar-se dos procedimentos da CAF. Embora tenha um cronograma do trabalho a 
realizar, continua na procura do seu caminho.  

Apesar da diversidade da informação recolhida e da identificação de aspetos a melhorar, não são 
evidentes ações sistemáticas de melhoria, persistindo alguns problemas, designadamente o insucesso 
escolar, a indisciplina e o fraco envolvimento dos encarregados de educação. 

As práticas organizacionais das lideranças apresentam uma maioria de pontos fortes nos campos em 
análise, embora nem sempre tenham produzido impacto no funcionamento do Agrupamento. As ações 
de aperfeiçoamento são pouco consistentes, pelo que a classificação deste domínio é de BOM, no domínio 
Liderança e Gestão. 
 

 
4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 A ação já desenvolvida, designadamente através da constituição de equipas de mediação 
escolar, de uma maior implicação dos pais/encarregados de educação e da realização de sessões 
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de formação conjunta para famílias, docentes e não docentes, com o intuito de reduzir a 
indisciplina e de promover um clima educativo mais favorável à aprendizagem; 

 O trabalho colaborativo entre os docentes, no seio das estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica, ao nível do planeamento do currículo, com repercussão na qualidade das 
práticas educativas; 

 Os processos de autoformação que incidem na reflexão das práticas letivas, visando a melhoria 
dos processos de ensino e de aprendizagem; 

 O desempenho do conselho geral no exercício das suas competências, com impacto na tomada de 
decisão do Diretor. 

 

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

 Os resultados obtidos, na avaliação interna e externa, nas disciplinas de língua portuguesa e de 
matemática, em todos os graus de ensino; 

 A identificação clara das causas de insucesso, incluindo fatores internos e externos à 
organização escolar, no sentido de uma atuação consentânea com a melhoria dos resultados; 

 A definição de uma estratégia eficaz para reduzir as situações de indisciplina que ocorrem 
ainda em sala de aula, por forma a tornar, neste contexto, o ambiente favorável à 
aprendizagem; 

 O serviço de bufete e de refeitório, na escola-sede, para melhoria da qualidade do serviço 
prestado e dos níveis de satisfação dos alunos e dos pais e encarregados de educação; 

 A participação de todos os agentes educativos, no quadro da prestação de um serviço público de 
melhor qualidade, mais ajustado à necessidade de superação dos problemas identificados; 

 O aprofundamento do processo de autoavaliação, tendo em vista a implementação de planos de 
melhoria consistentes. 


