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Introdução: 

A atividade de Acompanhamento da Ação Educativa insere-se no programa de 

Acompanhamento, pretendendo promover, em cada escola, a adoção de processos de 

coordenação e supervisão que contribuam para a melhoria da qualidade e da equidade na 

prestação do serviço público de educação. 

De um modo mais específico, pretende-se: 

1) Conhecer as áreas de intervenção que a escola priorizou para a sua ação; 

2) Identificar as ações de melhoria que a escola se propõe implementar para cada uma 

das áreas de intervenção; 

3) Induzir uma reflexão sobre o rigor – objetividade, pertinência, adequação, 

credibilidade, exequibilidade – e a eficácia das ações de melhoria por si delineadas; 

4) Induzir a monitorização da execução e dos resultados das ações de melhoria 

implementadas na escola; 

5) Conhecer e questionar as práticas de supervisão e coordenação pedagógica 

implementadas pelos departamentos curriculares das escolas; 

6) Induzir a implementação de estratégias focadas nasupervisão regular do trabalho dos 

docentes por parte dos coordenadores de departamento. 

 

Com o presente relatório procura-se sintetizar o trabalho desenvolvido pela escola ao longo do 

período de tempo em que a Inspeção Geral de Educação e Ciência implementou a atividade de 

Acompanhamento da Ação educativa. 

Tomando por referência o Programa de Acompanhamento que foi concebido aquando da 

primeira intervenção, procura-se identificar:  

1) As áreas de intervenção onde a escola decidiu centrar a sua atividade; 

2) As áreas de intervenção objeto de acompanhamento por parte da IGEC; 

3) Os ganhos efetivos decorrentes das ações de melhoria implementadas, 

designadamente ao nível da coordenação pedagógica e da supervisão educativa, e dos 

resultados escolares dos alunos; 

4) As oportunidades de desenvolvimento que ainda justificam uma intervenção mais 

atenta e aprofundada por parte da escola; 

5) Eventuais constrangimentos ao desenvolvimento da atividade.  
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1 – Identificação das áreas de intervenção onde a escola centrou a sua atividade: 

a) Processo de avaliação interna; 

b) Resultados escolares; 

c) Prestação do serviço educativo; 

d) Funcionamento das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

2 –Identificação das áreas de intervenção objeto de acompanhamento por parte da IGEC, 

conforme estipulado no Programa de Acompanhamento: 

As áreas de intervenção a seguir apresentadas foram identificadas no início da implementação 

da atividade de Acompanhamento da Ação Educativa, num processo de reflexão conjunta com 

as lideranças de topo e intermédias da escola: 

Área 1 - Planeamento estratégico - conceção do plano de ações de melhoria. 

Área 2 - Prestação do serviço educativo:  

Densificação das estratégias de supervisão do trabalho dos docentes dos diferentes 

departamentos, ao nível do planeamento, da realização e da avaliação do ensino e das 

aprendizagens. 

Área 3 - Resultados escolares:  

Monitorização da implementação das estratégias definidas nos conselhos de turma - 1.º e 

2.º períodos - com vista à melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

3 – Identificação dos ganhos efetivos ao nível de cada uma das áreas de intervenção 

objeto de acompanhamento. 

1. Ganhos transversais:  

Podem ser identificados três ganhos que são transversais às ações de melhoria implementadas 

pela escola: 

a) A crescente apropriação, pelos diferentes intervenientes da escola, de princípios de 

planeamento estratégico. 

b) O reconhecimento da necessidade de estabelecer prioridades na ação da escola, dando-se 

primazia ao trabalho desenvolvido em sala de aula.  

c) As oportunidades criadas de reflexão sobre o trabalho colaborativo, a supervisão da prática 

letiva e o seu impacto no processo de ensinar e de aprender. 

2. Ganhos por área de intervenção: 

Área 1 - Planeamento estratégico - conceção do plano de ações de melhoria: 

  A efetiva conceção do plano de ações de melhoria da escola, centrado nas suas reais 

fragilidades. 
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 A abrangência do diagnóstico, conseguido pelo recurso a diferentes fontes de 

informação, permitindo uma visão ampla da realidade escolar. 

 O trabalho gradual, objetivo e pertinente de priorização das áreas de intervenção. 

 A conceção de ações de melhoria adequadas a cada uma das áreas de intervenção.  

 A definição de objetivos, metas, atividades, calendarização e indicação de responsáveis 

para as diferentes ações de melhoria.  

 A auscultação da comunidade escolar sobre o projeto de plano de ações de melhoria, 

tornando assim o processo mais participado. 

 O início do desenho de instrumentos de monitorização da execução das ações de 

melhoria. 

Área 2 - Prestação do serviço educativo:  

Densificação das estratégias de supervisão do trabalho dos docentes dos diferentes 

departamentos, ao nível do planeamento, da realização e da avaliação do ensino e das 

aprendizagens. 

 A reflexão dinamizada ao nível dos departamentos curriculares sobre os mecanismos 

de supervisão adotados pelos mesmos. 

 A criação de momentos de debate em torno das estratégias de ensino e de 

aprendizagem implementadas, bem como sobre a sua eficácia.  

 O acompanhamento do trabalho dos docentes, ao nível do planeamento das atividades 

letivas e da monitorização da sua execução. 

 As dinâmicas instituídas no departamento de Expressões possibilitaram a abertura da 

sala de aula aos colegas e ao coordenador do departamento, revelando-se, esta 

iniciativa, profícua para os envolvidos, ainda que não tenha sido possível generalizar 

esta metodologia de trabalho a todos os grupos de recrutamento e aos diferentes 

departamentos, o que constituiria uma oportunidade de reflexão conjunta na melhoria 

do processo de ensino e de aprendizagem. 

 A realização de trabalho colaborativo entre os docentes, designadamente ao nível do 

planeamento das atividades letivas e da conceção de instrumentos de avaliação das 

aprendizagens. 

Área 3 - Resultados escolares:  

Monitorização da implementação das estratégias definidas nos conselhos de turma - 1.º 

e 2.º períodos - com vista à melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 A reflexão desencadeada sobre as funções dos diretores de turma e dos coordenadores 
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de curso, tornando a sua ação mais centrada na vertente pedagógica. 

 O questionamento, ao nível dos conselhos de turma, relativamente à eficácia das 

estratégias implementadas. 

 A criação de instrumentos que permitiram que cada docente se questionasse sobre as 

estratégias utilizadas, tendo em conta a eficácia das mesmas. 

 A constatação da importância de instituir mecanismos de monitorização, simples, para 

as estratégias implementadas. 

 A intensificação do trabalho colaborativo entre os coordenadores de curso, o que 

permitiu concluir pela necessidade de clarificação e uniformização de procedimentos 

de análise das estratégias implementadas, com vista a melhorar os resultados dos 

alunos. 

4 – Identificação de oportunidades de desenvolvimento que ainda se colocam à escola. 

 A metodologia implementada na atividade de Acompanhamento da Ação Educativa permitiu 

centrar a análise e debate, no seio dos professores e das diferentes estruturas, em torno das 

práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, sendo fundamental que este debate se 

aprofunde e se enriqueça com a constituição do Agrupamento.  

 Algumas práticas existentes na Escola podem incentivar o trabalho colaborativo entre os 

docentes, designadamente ao nível do planeamento, da realização e da avaliação das 

aprendizagens. Importa que, afastando receios ou objeções, as mesmas possam ser 

generalizáveis e monitorizada a sua execução. São disso exemplo algumas ações já 

implementadas e pensadas para o próximo ano letivo: o reforço das estratégias de avaliação 

formativa, o funcionamento da sala multisaberes/de preparação para exames, as estratégias 

colaborativas ao nível da regulação da avaliação das aprendizagens (matrizes e testes), a 

turma mais, as iniciativas de observação da prática letiva e o questionamento sobre o 

porquê e para quê das estratégias implementadas. 

 A adoção dos princípios de planeamento estratégico, designadamente cuidado com a 

pertinência do trabalho efetuado com o correspondente processo de monitorização, poderá 

ser central neste ano de agregação da Escola. Para tal, poderá contribuir não só a 

experiência de trabalho vivido na conceção do plano de ações de melhoria, mas também o 

próprio documento, enquanto instrumento que sintetiza e pauta a ação do Agrupamento. 

5 – Identificação de eventuais constrangimentos ao desenvolvimento da atividade. 

 A decisão sobre a agregação da Escola com o Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal, 

tomada e implementada em abril, com a consequente substituição da equipa dirigente, 



5 

 

    
Escola Secundária de Alcácer do Sal 

condicionou o trabalho que vinha sendo efetuado. 

 A preparação de toda a estrutura de suporte aos exames do Agrupamento e a urgência na 

resolução de aspetos organizativos e logísticos decorrentes da agregação, trouxe, à nova 

direção do, agora, Agrupamento, um conjunto de preocupações de resposta imediata que, 

de algum modo, condicionou a sua centralidade neste trabalho. 

 As medidas, entretanto refletidas e tomadas, designadamente durante o decurso da terceira 

intervenção da atividade de Acompanhamento da Ação Educativa, procuram dar 

continuidade ao trabalho já iniciado no âmbito do Programa de Acompanhamento, tanto 

mais que existe da parte da direção uma grande preocupação com os resultados escolares 

dos alunos, um reconhecimento das competências do seu corpo docente e uma intenção em 

impulsionar novas dinâmicas de trabalho. 

 O facto de terem sido adiadas as reuniões de avaliação do 3.º período, devido à greve dos 

docentes, impossibilitou a realização da análise dos resultados escolares, como é hábito na 

escola. No entanto, a perceção dos interlocutores, designadamente pela verificação das 

pautas, aponta para uma melhoria dos resultados, por comparação com os dos anos 

anteriores. 

 

Data:04/07/2013 

A Equipa Inspetiva: 

Jorge Sarmento Morais 

Maria Teresa de Jesus 
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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

A - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

1. Dados gerais 
 

1.1. Código DGAE  400749 

1.2.  ATI  Alentejo e Algarve 

1.3. Designação  Escola Secundária de Alcácer do Sal 

1.4. Escola-Sede   

1.5. Endereço Estrada Sr dos Mártires  

1.6. Código postal  7580-131 

1.7.  Localidade Alcácer do Sal 

1.8.  Concelho  Alcácer do Sal 

1.9. Distrito Setúbal 

1.10. Telefone  265622658 

1.11. E-mail institucional  Esb3.alcacersal@escolas.min-edu.pt 

 

2. Caracterização do agrupamento 

 

2.1.N.º de Estabelecimentos de ensino 1 

 

2.2.Níveis/ciclos de educação e ensino: 

EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB ES 

   X X 

 

3. Caracterização da população escolar 

 

Ciclo N.º turmas N.º alunos 

Pré-escolar   

1.º Ciclo   

2.º Ciclo   

3.º Ciclo 8 135 

Secundário 12 260 

 

 

4. Caracterização dos recursos humanos da escola 
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 Registar número 

4.1. Docentes dos quadros 34 

4.2. Docentes contratados 15 

4.3. Técnicos 5 

4.4. Pessoal não docente 17 

 

5. Caracterização das estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, conforme 

Regulamento Interno 

 

5.1. N.º de Departamentos 4 

 

5.2. Designação dos 

departamentos 

5.3. Grupos de recrutamento incluídos no 

departamento 

Línguas 300 330 350    

Ciências Sociais Humanas 400 410 420 430   

Matemática e Ciências Experimentais 500 510 520 550   

Expressões 530 600 620    
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B - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO  

1 –  Identificação das principais fragilidades da escola 

a) Resultados escolares abaixo da média regional e da média nacional; 

b) Inexistência de uma liderança de topo, capaz de comunicar, de gerar consensos e de 

promover a coesão entre o órgão e o corpo docente; 

c) Falta de uma visão estratégica coerente e mobilizadora dos diversos atores 

escolares; 

d) Ausência de metas de excelência e de mecanismos que premeiem os bons 

resultados académicos; 

e) Omissão de uma cultura de excelência e de prestação de contas que seja indutora de 

responsabilidade nos alunos; 

f) Ausência de articulação entre os diferentes órgãos e estruturas de orientação 

educativa; 

g) Desequilíbrio na atribuição de cargos e tarefas a alguns docentes; 

h) Carência de vigilância no espaço escolar; 

i) Fraca dinâmica promotora de inovação; 

j) Escassa participação de Pais/Encarregados de Educação; 

k) Não existência de um processo de autoavaliação. 

2 – Identificação das áreas de intervenção onde a escola centrou a sua atividade: 

a) Processo de avaliação interna; 

b) Resultados escolares; 

c) Prestação do serviço educativo; 

d) Funcionamento das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

3 – Identificação das áreas de intervenção da escola objeto de acompanhamento por 

parte da IGEC: 

Área 1 - Planeamento estratégico - conceção do plano de ações de melhoria. 

Área 2 - Prestação do serviço educativo:  

Densificação das estratégias de supervisão do trabalho dos docentes dos diferentes 

departamentos, ao nível do planeamento, da realização e da avaliação do ensino e 

das aprendizagens. 

Área 3 - Resultados escolares:  

Monitorização da implementação das estratégias definidas nos conselhos de turma - 

1.º e 2.º períodos - com vista à melhoria dos resultados escolares dos alunos. 
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4 – Identificação dos interlocutores no Programa de Acompanhamento, tendo em conta 

cada uma das áreas de intervenção objeto de acompanhamento: 

Área 1 - Direção da escola e comissão de autoavaliação.  

Área 2 - Direção da escola e coordenadores de departamento. 

Área 3 - Direção da escola e coordenadores de curso. 

5 – Identificação dos materiais ou documentos a disponibilizar em futuras intervenções: 

Área 1 – Documento que sintetize o diagnóstico da realidade da escola; 

Plano de ações de melhoria: esboço e, posteriormente, documento final. 

Área 2 – Documento síntese das estratégias implementadas; 

Avaliação dos impactos dessas estratégias. 

Área 3 – Documento que sintetize o processo e os instrumentos utilizados na 

monitorização das estratégias implementadas; 

Avaliação da eficácia das estratégias definidas pelos conselhos de turma nas 

aprendizagens dos alunos. 

6 –Agendamento do Programa de Acompanhamento: 

a) O programa de acompanhamento concretizar-se-á em mais duas intervenções, que 

terão lugar nas seguintes datas: 

 22, 23 e 24 de abril de 2013; 

 1 a 2 de julho de 2013. 

b) Durante este período, prevê-se para cada área de intervenção objeto de 

acompanhamento: 

i. Planeamento estratégico - conceção do plano de ações de melhoria. 

 A conclusão do diagnóstico da realidade da escola com a integração de dados 

provenientes de outras fontes além dos questionários já aplicados à comunidade 

escolar; 

 A priorização de áreas de intervenção; 

 A definição de objetivos, metas, atividades, calendarização e indicação de 

responsáveis para as diferentes ações de melhoria. 

ii. Prestação do serviço educativo - Densificação das estratégias de supervisão do 

trabalho dos docentes dos diferentes departamentos, ao nível do planeamento, da 

realização e da avaliação do ensino e das aprendizagens. 

 A implementação, ao nível dos 4 departamentos, de estratégias que incentivem o 

trabalho colaborativo dos professores; 
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 A implementação de mecanismos de supervisão do trabalho dos professores nos 

seguintes níveis: 

 Planeamento do ensino e das aprendizagens; 

 Realização das aprendizagens, com implementação de observação da prática 

letiva; 

 Avaliação do ensino e das aprendizagens dos alunos, com enfoque na 

dinamização da avaliação formativa e na aplicação dos critérios de avaliação 

aprovados. 

 A avaliação do impacto da implementação destas estratégias nos resultados dos 

alunos e no trabalho colaborativo dos docentes. 

 

iii. Resultados escolares:  

 A monitorização da implementação das estratégias definidas nos conselhos de 

turma - 1.º e 2.º períodos - com vista à melhoria dos resultados escolares dos 

alunos; 

 A implementação de uma avaliação sistemática do impacto destas medidas nas 

aprendizagens dos alunos; 

 A monitorização do funcionamento da sala de preparação de exames; 

 A implementação de estratégias que possibilitem uma comunicação atempada 

entre os diretores de turma e os encarregados de educação. 

7 – Outros aspetos relevantes. 

As fragilidades listadas no ponto 1 constam do Projeto Educativo da escola e 

decorrem do relatório de Avaliação Externa que teve lugar em 2008.  

No final do ano letivo de 2008/2009 a escola elegeu uma nova direção. Desde então 

têm sido implementadas estratégias de trabalho com o objetivo de ultrapassar essas 

fragilidades. 

 

Data:23/01/2013 

A Equipa Inspetiva: 

Maria Teresa de Jesus    

Jorge Sarmento Morais   
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ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

RELATÓRIO INTERCALAR 

 

Agrupamento / Escola Área territorial da IGEC 

Código  400749 Alentejo e Algarve 

Designação  Escola secundária de Alcácer do Sal 

N.º da 
Intervenção 

2 Data da intervenção 
Início 22/04/2013 

Fim 24/04/2013 

 

 

Identificar a área de 
intervenção da escola objeto 
de acompanhamento 

Planeamento estratégico 

APRECIAÇÃO/SÍNTESE 

Ações de melhoria: 

 

 Conceção do plano de ações de melhoria. 

 A conclusão do diagnóstico da realidade da escola com a integração de dados 

provenientes de outras fontes além dos questionários já aplicados à 

comunidade escolar;  

 A priorização de áreas de intervenção;  

 A definição de objetivos, metas, atividades, calendarização e indicação de 

responsáveis para as diferentes ações de melhoria.  

 

a) MELHORIAS CONSEGUIDAS 

 A abrangência do diagnóstico efetuado, não só pelos dados dos inquéritos 

realizados, mas também pela importância atribuída à evolução dos resultados 

escolares dos alunos. 
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 A objetividade e pertinência demonstrada na seleção de áreas prioritárias de 

intervenção. 

 A razoabilidade e vontade de querer fazer que está presente na opção de 

perante a agregação com o agrupamento, circunscrever o Plano de Ações de 

Melhoria a um ano letivo, não comprometendo assim o trabalho feito e dando 

espaços a outras decisões que no futuro possam ocorrer. 

 

b) CONSTRANGIMENTOS: 

 A decisão sobre a agregação da Escola com o Agrupamento de Escolas de 

Alcácer do Sal suscitou a necessidade de um trabalho redobrado de priorização 

e limitação das áreas onde intervir. 

 

c) ASPETOS A APROFUNDAR: 

 Apreciação da exequibilidade e pertinência do n.º de ações de melhoria agora 

previsto para cada área de intervenção. 

 A importância de definição de objetivos simples e claros para cada ação de 

melhoria  

 Equacionar a definição, de modo partilhado pelos órgãos e estruturas de gestão 

pedagógica, de metas a alcançar com cada ação de melhoria, garantindo assim 

a sua aceitação e possibilidade de verificação do seu grau de execução. 

 Definição de mecanismos de monitorização de cada ação de melhoria, em que a 

recolha de informação seja simples e fique rapidamente disponível permitindo, 

assim, a eventual correção do caminho definido. 

MMELHORIAS CONSEGUIDAS 

Identificar a área de 
intervenção da escola objeto 
de acompanhamento 

Prestação do serviço educativo 

 

APRECIAÇÃO/SÍNTESE 

Ações de melhoria: 

Densificação das estratégias de supervisão do trabalho dos docentes dos diferentes 

departamentos, ao nível do planeamento, da realização e da avaliação do ensino e das 

aprendizagens. 
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 A implementação, ao nível dos 4 departamentos, de estratégias que incentivem 

o trabalho colaborativo dos professores; 

 A implementação de mecanismos de supervisão do trabalho dos professores 

nos seguintes níveis: 

 Planeamento do ensino e das aprendizagens; 

  Realização das aprendizagens, com implementação de observação da 

prática letiva; 

 Avaliação do ensino e das aprendizagens dos alunos, com enfoque na 

dinamização da avaliação formativa e na aplicação dos critérios de avaliação 

aprovados.  

 A avaliação do impacto da implementação destas estratégias nos resultados dos 

alunos e no trabalho colaborativo dos docentes.  

 

a) MELHORIAS CONSEGUIDAS: 

 Continuidade do processo de acompanhamento do cumprimento das 

planificações, com a consequente introdução de ajustamentos. 

 As vantagens, para a análise processo de ensino e de aprendizagem, resultantes 

da observação da prática letiva instituída pelo Departamento de Expressões. 

 A adoção de algumas metodologias de trabalho, designadamente a conceção de 

matrizes comuns para os testes, que possibilitam a regulação do processo de 

ensino e de aprendizagem e reforçam o trabalho colaborativo entre os 

docentes. 

 

b) CONSTRANGIMENTOS: 

 A perceção de alguns docentes de que o Programa de Acompanhamento tinha 

por base o diagnóstico resultante do processo de avaliação externa efetuado 

em 2008, o que poderia induzir um raciocínio crítico sobre a atividade 

entretanto desenvolvida pela escola. 

 

c) ASPETOS A APROFUNDAR: 

 Com base nas práticas já existentes de acompanhamento do trabalho dos 
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docentes procurar objetivá-las e focar a sua incidência na supervisão da prática 

letiva. 

 Dinamizar, ao nível dos departamentos curriculares, um processo de apreciação 

critica e valorativa sobre as práticas dos docentes. 

 Garantir que as reflexões efetuadas são conclusivas e passam a ser 

implementadas com a regularidade que for estipulada em departamento. 

 Refletir sobre as vantagens de adotar nos departamentos as práticas de 

regulação do processo de ensino e aprendizagem já instituídas e validadas pelo 

departamento de expressões. 

Identificar a área de 
intervenção da escola objeto 
de acompanhamento 

Resultados escolares 

APRECIAÇÃO/SÍNTESE 

Ações de melhoria: 

 A monitorização da implementação das estratégias definidas nos conselhos de 

turma - 1.º e 2.º períodos - com vista à melhoria dos resultados escolares dos 

alunos;  

 A implementação de uma avaliação sistemática do impacto destas medidas nas 

aprendizagens dos alunos;  

 A monitorização do funcionamento da sala de preparação de exames;  

 A implementação de estratégias que possibilitem uma comunicação atempada 

entre os diretores de turma e os encarregados de educação.  

 

a) MELHORIAS CONSEGUIDAS: 

 O trabalho desenvolvido possibilitou uma maior focalização das tarefas dos 

diretores de turma e dos coordenadores de curso na dimensão pedagógica. 

 A inventariação das estratégias definidas em cada conselho de turma. 

 A criação de instrumentos que permitiram que cada docente se questionasse 

sobre as estratégias utilizadas e sobre a eficácia das mesmas. Ainda que o 

levantamento efetuado permita constatar algumas dificuldades na tomada de 

consciência sobre as estratégias e sua eficácia, a reflexão solicitada revela-se 
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crucial na melhoria da prática letiva. 

 O processo de monitorização implementado sobre a frequência das salas de 

preparação para os exames. 

 A identificação de constrangimentos ao bom funcionamento da sala de 

preparação para exames. 

 

b) CONSTRANGIMENTOS: 

 A subjetividade das respostas registadas pelos docentes sobre as estratégias 

utilizadas não facilitou o trabalho dos Diretores de Turma e dos Coordenadores 

de Curso. 

 O facto de o horário definido para o funcionamento da sala de preparação para 

exames obrigar, em alguns casos, a que os alunos permaneçam durante mais 

uma tarde na escola. 

 

c) ASPETOS A APROFUNDAR: 

 Aprofundamento, com a colaboração dos Departamentos Curriculares, deste 

processo de validação da eficácia das estratégias que se revelam de maior 

sucesso. 

 Aumentar o enfoque na regularidade do recurso às estratégias definidas, 

condição indispensável à formulação de juízos sobre a sua validade.   

 Procurar simplificar e automatizar o processo de monitorização e de divulgação 

da informação recolhida. 

 Equacionar vantagens da auscultação dos alunos na avaliação do 

funcionamento da sala de preparação para exames. 

 

APRECIAÇÃO GLOBAL 

 O processo de reflexão suscitado, junto de cada docente e junto dos conselhos 

de turma, apresenta-se como uma conquista essencial da escola enquanto 

entidade aprendente e reflexiva sobre as suas práticas. 

 A disponibilidade e adesão dos docentes para este questionamento revela um 
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corpo docente preocupado com o sucesso escolar dos alunos e com a sua 

realização profissional. 

 A assunção por parte da direção, dos coordenadores de departamento e dos 

coordenadores de curso das suas atribuições e responsabilidades, conjugada 

com as metodologias de trabalho já implementadas centram os esforços de 

todos na melhoria do processo de ensino e aprendizagem e, 

consequentemente, nos resultados dos alunos. 

 O trabalho já efetuado pela escola terá ganhos com a introdução de um maior 

sentido crítico que analise, em concreto, a pertinência e eficácia das estratégias 

de ensino e aprendizagem utilizadas. 

 O trabalho de observação da prática letiva já dinamizado poderá assumir-se 

como uma boa medida, cuja generalização introduzirá uma dimensão mais 

prática ao trabalho colaborativo dos docentes. 

 A conceção de um Plano de Ações de Melhoria, com objetivos simples e claros, 

com metas ajustadas, definidas de modo partilhado, com uma calendarização 

da sua execução, com conhecimento dos responsáveis por cada uma delas, 

revela-se uma metodologia ímpar de planeamento e de recentração do 

trabalho da escola nas suas efetivas fragilidades. 

 A partilha, com os docentes da escola, dos ganhos alcançados e das vantagens 

inerentes a cada uma das ações implementadas poderá contribuir para uma 

maior satisfação e perceção da eficácia, quer em termos de processos de 

trabalho, quer em termos de resultados dos alunos, do trabalho feito. 

 

Data: 24/04/2013 

A Equipa Inspetiva: 

Maria Teresa de Jesus 

Jorge Sarmento Morais 
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ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

RELATÓRIO INTERCALAR 

 

Agrupamento / Escola Área territorial da IGEC 

Código  400749 Alentejo e Algarve 

Designação  Escola secundária de Alcácer do Sal 

N.º da 
Intervenção 

3 Data da intervenção 
Início 01/07/2013 

Fim 03/07/2013 

 

Identificar a área de 

intervenção da escola objeto 

de acompanhamento 

Planeamento estratégico 

APRECIAÇÃO/SÍNTESE 

Ações de melhoria: 

 

 Conceção do plano de ações de melhoria. 

 A conclusão do diagnóstico da realidade da escola com a integração de dados 

provenientes de outras fontes além dos questionários já aplicados à 

comunidade escolar;  

 A priorização de áreas de intervenção;  

 A definição de objetivos, metas, atividades, calendarização e indicação de 

responsáveis para as diferentes ações de melhoria.  

 

a) MELHORIAS CONSEGUIDAS 

 Elaboração de um plano de ações de melhorias centrado na resolução de 

problemas identificados no diagnóstico efetuado. 

 A pertinência colocada no estabelecimento de prioridades de intervenção e na 

conceção das respetivas ações de melhoria, as quais evidenciam objetividade 

na sua formulação, com metas exequíveis e ajustadas. 
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 Auscultação da comunidade escolar sobre o projeto de plano de ações de 

melhoria, tornando assim o processo mais participado. 

 A crescente familiarização com as metodologias de planeamento estratégico 

decorrente do processo de elaboração do plano de ações de melhoria. 

Identificar a área de 

intervenção da escola objeto 

de acompanhamento 

Prestação do serviço educativo 

APRECIAÇÃO/SÍNTESE 

Ações de melhoria: 

 

Densificação das estratégias de supervisão do trabalho dos docentes dos diferentes 

departamentos, ao nível do planeamento, da realização e da avaliação do ensino e das 

aprendizagens. 

 A implementação, ao nível dos 4 departamentos, de estratégias que incentivem 

o trabalho colaborativo dos professores; 

 A implementação de mecanismos de supervisão do trabalho dos professores 

nos seguintes níveis: 

 Planeamento do ensino e das aprendizagens; 

  Realização das aprendizagens, com implementação de observação da 

prática letiva; 

 Avaliação do ensino e das aprendizagens dos alunos, com enfoque na 

dinamização da avaliação formativa e na aplicação dos critérios de avaliação 

aprovados.  

 A avaliação do impacto da implementação destas estratégias nos resultados dos 

alunos e no trabalho colaborativo dos docentes.  

 

a) MELHORIAS CONSEGUIDAS: 

 Continuidade do trabalho que vinha sendo realizado ao nível do 

acompanhamento e supervisão do trabalho dos docentes. 

 O reconhecimento da mais-valia da implementação regular de práticas 

colaborativas entre os docentes, ao nível do planeamento, do desenvolvimento 
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de estratégias em sala de aula e da avaliação das aprendizagens. 

Identificar a área de 

intervenção da escola objeto 

de acompanhamento 

Resultados escolares 

APRECIAÇÃO/SÍNTESE 

 

Ações de melhoria: 

 A monitorização da implementação das estratégias definidas nos conselhos de 

turma - 1.º e 2.º períodos - com vista à melhoria dos resultados escolares dos 

alunos;  

 A implementação de uma avaliação sistemática do impacto destas medidas nas 

aprendizagens dos alunos;  

 A monitorização do funcionamento da sala de preparação de exames;  

 A implementação de estratégias que possibilitem uma comunicação atempada 

entre os diretores de turma e os encarregados de educação.  

 

a) MELHORIAS CONSEGUIDAS: 

 A continuidade da reflexão suscitada junto de cada professor e dos conselhos 

de turma relativamente à eficácia das estratégias de ensino e de aprendizagem 

implementadas. 

 O prosseguimento do processo de monitorização das salas de preparação para 

os exames, o que permitiu retirar um conjunto de ilações a ter em conta no 

planeamento do próximo ano. 

 

APRECIAÇÃO GLOBAL 

 

 A decisão sobre a agregação da Escola com o Agrupamento de Escolas de 

Alcácer do Sal, tomada e implementada em abril, com a consequente 

substituição da equipa dirigente da escola, condicionou o trabalho que vinha 

sendo efetuado. 
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 As tarefas que, fruto da agregação e do facto de tal ter ocorrido num período 

em que era necessário preparar toda a estrutura para os exames e para o final 

do ano letivo, trouxe, à nova direção da escola, um conjunto de preocupações 

de resposta imediata que, de algum modo, condicionou a sua focalização neste 

trabalho. 

 Apesar disso as ações previstas no Programa de Acompanhamento 

prosseguiram ao nível da reflexão sobre as práticas, bem como na conclusão do 

plano de ações de melhoria. 

 

Data: 03/07/2013 

 

A Equipa Inspetiva: 

Jorge Sarmento Morais 

Maria Teresa de Jesus 


