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CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

 

 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 
1.º 

CEB 
2.º CEB 3.º CEB SEC 

Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço, Linda-a-

Velha, Oeiras 
    

 
• • 

Escola Básica João Gonçalves Zarco, Cruz Quebrada-Dafundo, 

Oeiras 
  • • 

 
  

Escola Básica Armando Guerreiro, Linda-a-Velha, Oeiras   •       

Escola Básica D. Pedro V, Linda-a-Velha, Oeiras   •       

Jardim de Infância José Martins, Linda-a-Velha, Oeiras •         

Jardim de Infância Roberto Ivens, Dafundo, Oeiras •         
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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 

Santa Catarina – Oeiras, realizada pela equipa 

de avaliação, na sequência da visita efetuada 

entre 1 e 4 de fevereiro de 2016. As conclusões 

decorrem da análise dos documentos 

fundamentais do Agrupamento, em especial da 

sua autoavaliação, dos indicadores de sucesso 

académico dos alunos, das respostas aos 

questionários de satisfação da comunidade e da 

realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 

fomente e consolide a autoavaliação e resulte 

numa oportunidade de melhoria para o 

Agrupamento, constituindo este documento um 

instrumento de reflexão e de debate. De facto, ao 

identificar pontos fortes e áreas de melhoria, 

este relatório oferece elementos para a 

construção ou o aperfeiçoamento de planos de 

ação para a melhoria e de desenvolvimento de 

cada escola, em articulação com a administração 

educativa e com a comunidade em que se insere.  

A equipa de avaliação externa visitou a escola- 

-sede do Agrupamento, o Jardim de Infância 

José Martins e as escolas básicas D. Pedro V e João Gonçalves Zarco.  

A equipa regista a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento, bem como a colaboração 

demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios   

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e muito acima dos valores esperados na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 

respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam 

na totalidade dos campos em análise, em resultado de 

práticas organizacionais consolidadas, generalizadas e 

eficazes. A escola distingue-se pelas práticas exemplares em 

campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 

totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais generalizadas e eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido um impacto em linha 

com os valores esperados na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos fortes 

nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens 

e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco 

consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas 

da escola.   

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito aquém dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos 

pontos fortes na generalidade dos campos em análise. A 

escola não revela uma prática coerente, positiva e coesa. 

O relatório do Agrupamento e o eventual contraditório apresentado(s) no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2015-2016 serão disponibilizados na página da IGEC. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_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 Santa Catarina situa-se na área geográfica da União de Freguesias de 

Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, no concelho de Oeiras. Constituído em julho de 2012, 

integra a Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço, escola-sede, três escolas do ensino básico, uma 

das quais com os 1.º e 2.º ciclos, e dois jardins de infância. Antes da sua agregação, os agrupamentos de 

escolas Amélia Rey Colaço e Zarco haviam sido sujeitos à avaliação externa das escolas, em 2010. 

No ano letivo de 2015-2016, o Agrupamento é frequentado por 1885 crianças e alunos: 115 na educação 

pré-escolar (cinco grupos), 589 no 1.º ciclo do ensino básico (24 turmas), 355 no 2.º ciclo (14 turmas), 540 

no 3.º ciclo (21 turmas) e 286 nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário (12 turmas). Tem 

em funcionamento duas unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações do 

espectro do autismo, uma na Escola Básica D. Pedro V e outra na Escola Básica João Gonçalves Zarco.   

O Agrupamento é frequentado por 7% de alunos estrangeiros, sendo mais representativos os de 

nacionalidade brasileira (4%). No âmbito da ação social escolar, 74% não beneficiam de auxílios 

económicos. Dos pais e das mães dos alunos do ensino básico e do ensino secundário, 32% e 31% têm, 

respetivamente, habilitações de nível superior, enquanto 30% e 35% possuem o ensino secundário. 

Quanto à sua ocupação profissional, 37% e 42%, de uns e de outros, desempenham funções de nível 

superior e intermédio.  

Dos 153 docentes que integram o Agrupamento, 75% pertencem aos quadros e 80% têm 10 ou mais anos 

de serviço, o que indicia bastante experiência profissional. O pessoal não docente é composto por 62 

trabalhadores: nove assistentes técnicos, uma chefe de serviços de administração escolar, uma técnica 

superior (psicóloga) e 51 assistentes operacionais. 

Segundo os dados de referência da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, para o ano 

letivo de 2013-2014, o Agrupamento, quando comparado com as outras escolas públicas, embora não 

seja dos mais favorecidos, apresenta valores nas variáveis de contexto bastante favoráveis, sobretudo no 

que diz respeito à percentagem de alunos que não beneficiam de auxílios económicos no âmbito da ação 

social escolar e ao número médio de anos de habilitação dos pais e das mães. 

 

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 

Os resultados são regularmente analisados pelos órgãos e estruturas de coordenação educativa e 

supervisão pedagógica, que apreciam as diversas tendências e propõem medidas que contribuam para a 

sua melhoria.  

Na educação pré-escolar, os progressos das crianças são continuamente avaliados, por referência às 

áreas de conteúdo das orientações curriculares, sendo recolhida, através de instrumentos diversificados, 

informação de natureza descritiva e qualitativa, que é dada a conhecer aos pais e encarregados de 

educação. As competências adquiridas/em aquisição são também objeto de apreciação em conselho 
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pedagógico. Na transição para o 1.º ciclo, é elaborado um instrumento estruturado de avaliação que 

permite conhecer as aprendizagens realizadas e contribui para a continuidade educativa.  

No ano letivo de 2013-2014, as taxas de conclusão, quando comparadas com as das escolas com variáveis 

de contexto análogas, situam-se acima dos valores esperados, nos 4.º e 9.º anos de escolaridade e em 

linha no 6.º ano. No 12.º ano permanece aquém do esperado. Considerando o biénio de 2012-2013 a 

2013-2014, uma vez que o Agrupamento foi constituído em julho de 2012, estes resultados evidenciam 

consistência nos 4.º, 6.º e 9.º anos e um afastamento dos valores esperados no 12.º ano. 

Nas provas de avaliação externa do ensino básico, em português, as classificações no 6.º ano posicionam-

se acima dos valores esperados e em linha nos  4.º e 9.º anos, registando-se uma melhoria relativamente 

a 2012-2013, exceto no 4.º ano. Em matemática situam-se em linha com os valores esperados nos 6.º e 9.º 

anos e aquém no 4.º, evidenciando-se uma quebra neste ano de escolaridade.  

No que concerne ao ensino secundário, em 2013-2014, os resultados nos exames nacionais do 12.º ano 

estão acima dos valores esperados nas disciplinas de matemática e de história e em linha na disciplina 

de português, refletindo consistência no biénio em análise. 

Os valores das variáveis de contexto do Agrupamento são, na generalidade, favoráveis e os resultados, 

no biénio de 2012-2013 a 2013-2014, estão predominantemente em linha com os valores esperados, o 

que indicia a possibilidade de melhoria da eficácia dos processos e das respostas educativas e 

formativas.  

As metas inscritas no projeto educativo ainda não foram atingidas, na globalidade. 

A qualidade do sucesso tem vindo a merecer uma atenção particular. A equipa do Observatório de 

Avaliação, no relatório que apresentou em 2014-2015, fez uma análise pormenorizada dos resultados, da 

qual, no entanto, não decorre uma identificação clara dos fatores de sucesso/insucesso intrínsecos às 

práticas pedagógicas, que complemente e se correlacione com os determinantes externos identificados. 

Estão instituídos procedimentos normalizados de monitorização do abandono escolar. Em 2014-2015, as 

taxas foram nulas no 1.º ciclo e no total dos restantes ciclos registaram-se três casos. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

A escassa participação dos alunos na vida escolar e o défice de envolvimento na elaboração e discussão 

dos documentos estruturantes fizeram parte dos pontos fracos assinalados nas anteriores avaliações 

externas. A recente direção tem auscultado os discentes, apoiado as iniciativas da associação de 

estudantes, incentivando a sua intervenção, e dado resposta a problemas por eles identificados. A 

promoção da cultura e da identidade do Agrupamento, bem como do sentido de pertença, tem estado 

associada a uma postura de maior proximidade e de abertura, do reconhecimento do mérito e da 

excelência e da valorização dos desempenhos dos alunos, individualmente ou em grupo. Neste contexto, 

dá-se realce ao Desporto Escolar, muito participado, e às diversas modalidades praticadas, ao Grupo de 

Voluntários/Elite, que tem contribuído, de modo exemplar, para a limpeza dos espaços e para o arranjo 

e preservação de estruturas, prevendo-se para breve a sua intervenção na pintura dos muros exteriores 

da escola-sede. 

Um maior envolvimento dos alunos tem passado pela sua auscultação em sede do conselho geral e 

também nos conselhos de turma, onde os delegados intervêm como mediadores nas questões 

relacionadas, sobretudo, com o comportamento. Além de se lhes exigir uma conduta escolar exemplar, 

são interlocutores preferenciais dos diretores de turma e da direção. Existe ainda o Parlamento Jovem, 

que tem suscitado alguma adesão e que já registou a presença de alunos em várias fases do projeto. 

Todavia, a sua auscultação regular, a realização de assembleias de delegados de turma e a discussão 

com os alunos acerca dos instrumentos estruturantes, de modo a tomarem consciência deles e dos 
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compromissos internamente assumidos, ainda não se constituem como procedimentos consolidados. 

Trata-se, portanto, de uma área que continua a exigir alguma atenção.   

A atual associação de estudantes revela conhecimento do Agrupamento e sentido crítico, além de 

empenho e disponibilidade para participar ativamente na vida escolar, inclusive com as associações de 

pais e encarregados de educação. 

No plano da oferta complementar, o saber estar, formação cívica, literacias e cidadania assumem 

particular importância ao incidirem, de forma transversal, na construção de um clima favorável às 

aprendizagens, condição prévia indispensável ao sucesso educativo.  

A participação em programas e projetos locais e nacionais, como é o caso do Desporto Escolar, alargado 

a todos os ciclos de ensino, tem contribuído para enriquecer a oferta curricular e para promover 

aprendizagens complementares, fomentar hábitos de vida saudáveis e para notabilizar o Agrupamento, 

através dos bons resultados alcançados. O mesmo sucede nos domínios ambiental e da educação para a 

saúde, em que as crianças e os alunos têm sido envolvidos em diferentes projetos e iniciativas. De 

referir, a participação em ações e campanhas, de cariz solidário, como por exemplo a recolha de bens e 

de alimentos para instituições e famílias carenciadas, o Banco de Manuais Escolares, bem como a 

adesão à Operação Nariz Vermelho. 

As normas de conduta admitidas em sala de aula, negociadas, em alguns casos, com os alunos, são, de 

um modo geral, conhecidas e respeitadas. Apontada como um dos fatores que condiciona as 

aprendizagens, a indisciplina encontra-se mais circunscrita a um grupo residual de alunos, em 

particular, dos 7.º e 8.º anos de escolaridade. A direção, em conjunto com os diretores de turma e as 

famílias, tem intervindo, com algum sucesso, através de uma relação dialogante, mas firme, e de um 

acompanhamento de proximidade. A concentração de alunos dos 1.º e 2.º ciclos apenas na Escola Básica 

João Gonçalves Zarco foi uma medida eficaz na prevenção e no combate da indisciplina, ao trazer todos 

os alunos do 3.º ciclo para a sede do Agrupamento. 

O número de medidas disciplinares sancionatórias aplicadas em 2013-2014 evidencia uma melhoria 

muito significativa relativamente a 2012-2013, que se manteve em 2014-2015, com a diminuição do 

número de procedimentos disciplinares e de dias de suspensão aplicados. O registo nos planos de 

trabalho de turma das estratégias e das medidas adotadas é um procedimento adequado ao 

desenvolvimento de uma ação mais assertiva na redução dos níveis de indisciplina. Ainda assim, 

importa aferir e tipificar os comportamentos tidos como desadequados em sala de aula, no sentido de 

garantir que a indisciplina assume o mesmo significado para todos os docentes. Deste modo serão 

criadas condições para o desenvolvimento de uma linha de atuação preventiva e concertada. 

O Agrupamento procede, de forma sistemática, à verificação da taxa de ingresso no ensino superior, 

orientando a sua ação para que uma percentagem mais elevada de alunos cumpra as suas expectativas. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A informação dos questionários aplicados à comunidade educativa, no âmbito desta avaliação externa, 

realça a satisfação dos pais e encarregados de educação relativamente à ação desenvolvida na educação 

pré-escolar, ao trabalho dos diretores de turma, e ao agrado dos alunos do 1.º ciclo com a escola. Entre os 

docentes predomina a concordância com a disponibilidade da direção e os restantes trabalhadores 

destacam, também, a segurança. Os menores índices de satisfação prendem-se, designadamente, com a 

não utilização dos computadores, por parte dos alunos, em sala de aula e com a qualidade das refeições.  

A valorização dos sucessos escolares é transversal aos vários ciclos e níveis de ensino. Para distinguir e 

premiar os desempenhos dos discentes, foram criados os quadros de mérito e de excelência e são 

valorizadas as suas prestações nas diversas competições em que participam. Esse reconhecimento passa 

pela entrega de diplomas em cerimónia pública organizada para o efeito (Dia do Diploma). O Desporto 
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Escolar constitui-se, igualmente, como uma mais-valia ao criar oportunidades complementares para o 

desenvolvimento de um leque diversificado de competências, contribuindo para a sua motivação e 

sucesso. 

Nas unidades da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, em particular, estão expostas diversas produções de 

expressão plástica, que dão nota do trabalho realizado e concorrem para a autoestima dos seus autores. 

Também os alunos do ensino especializado da música em regime articulado têm beneficiado de algumas 

oportunidades para darem a conhecer o seu trabalho. No âmbito da divulgação das atividades 

realizadas é de referir o jornal digital do Agrupamento, O Catarino.  

O forte apelo à participação dos pais e encarregados de educação, que obtém maior concretização na 

educação pré-escolar e no 1.º ciclo, numa colaboração efetiva com os docentes, projeta-se no exterior e 

constitui uma estratégia para familiarizar aqueles elementos com as práticas educativas em curso. 

Destaca-se como positivo o papel das respetivas associações como entidades promotoras da componente 

de animação e apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular, colaborando ainda em 

diferentes ações.  

No sentido de interagir com a comunidade, o Agrupamento adere a projetos cujos promotores são as 

instituições locais ou nacionais. Neste âmbito salientam-se os seguintes: Agência Energia e Vontade de 

Dar a Volta ao Mundo, orientados para a ecocidadania e a solidariedade. 

A desejável estabilização do Agrupamento e do seu órgão de gestão favorecem uma maior afirmação no 

meio e abertura à comunidade e, eventualmente, uma redefinição das suas opções estratégicas, que 

passam pela construção da nova identidade, associada à excelência e a uma formação humanista e 

cívica.  

Em suma, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta 

uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes, 

o que justifica a atribuição da classificação de BOM no domínio Resultados.  

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

O planeamento de médio e longo prazo é elaborado nas reuniões de departamento curricular da 

educação pré-escolar, nos conselhos de ano (1.º ciclo) e nos grupos de recrutamento (nos restantes 

ciclos/níveis de ensino) e inclui uma componente de articulação horizontal e transdisciplinar, que se 

esboça no plano de trabalho de turma. Está interligado ainda a outras atividades, mais abrangentes, na 

forma de projetos e de outras iniciativas inscritas no plano anual. 

Os docentes planificam em conjunto, partilham práticas e definem estratégias, entre outras tarefas 

centradas na ação pedagógica. A contextualização do currículo ganha forma sobretudo pelo 

desenvolvimento de algumas atividades e projetos, mobilizadores da comunidade educativa, e que 

abrem múltiplas possibilidades para que os alunos realizem aprendizagens ativas. São de mencionar na 

vertente horizontal da gestão do currículo as visitas de estudo e os trabalhos de pesquisa e de projeto.  

É de sublinhar como positivo o trabalho que está a ser feito desde o 1.º ao 3.º ciclo, nas disciplinas de 

português e de matemática, em particular a leitura cruzada de análise dos conteúdos programáticos 

para identificar aqueles em que deve incidir o reforço das aprendizagens. Verifica-se também uma ação 

mais concertada, ao nível do planeamento e do processo avaliativo, entre os docentes titulares de 

grupo/turma e os responsáveis pela dinamização das atividades de animação e apoio à família e de 

enriquecimento curricular, estas articuladas, numa perspetiva vertical, com as respetivas áreas 
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curriculares do 2.º ciclo. Apesar das práticas existentes, a concretização de um trabalho estruturado e 

sistemático, ao nível da gestão vertical e horizontal do currículo, revela-se uma área ainda a consolidar 

e a generalizar, no fortalecimento das medidas implementadas em sala de atividades/aula. 

A consolidação dos processos de transição de nível/ciclo de ensino, das crianças e dos alunos, 

acompanhados dos planos de trabalho e de documentos síntese que espelham as competências 

adquiridas, visando um planeamento mais ajustado às suas necessidades, contribui para a continuidade 

educativa. Também a informação disponibilizada é tida em conta, sempre que se mostre conveniente, na 

constituição das turmas. 

A elaboração de instrumentos de avaliação diagnóstica, com o envolvimento de docentes dos 1.º e 2.º 

ciclos, tendo em conta as aprendizagens estruturantes, é igualmente um procedimento a realçar na 

melhoria do trabalho entre os docentes. Aliás, as práticas colaborativas ganham maior visibilidade, 

desde há algum tempo, devido ao clima educativo vivenciado e à qualidade das interações estabelecidas.  

No prosseguimento de estudos, especialmente da transição do 3.º ciclo para o ensino secundário, os 

alunos são acompanhados pelos serviços de psicologia e orientação relativamente às opções que se 

prefiguram no ensino secundário e ao leque de profissões a que podem aceder após a conclusão do ensino 

superior. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

A identificação das aprendizagens não consolidadas tem permitido orientar a reflexão sobre as práticas 

educativas e a sua adequação aos ritmos das crianças e dos alunos e a adoção de metodologias ativas em 

sala de aula. A aprendizagem cooperativa e a tutorial incluem-se nas estratégias utilizadas por alguns 

docentes, associadas a um apoio mais individualizado. Embora algumas das medidas de promoção do 

sucesso escolar, como os apoios educativos, envolvam também processos de diferenciação pedagógica, 

não é de todo evidente uma efetiva e alargada diferenciação de estratégias e de materiais. Esta constitui 

uma área que carece de generalização, tanto mais que a ênfase na melhoria dos resultados, sobretudo 

em disciplinas sujeitas a avaliação externa, se sobrepõe, muitas vezes, a um trabalho mais consentâneo 

com a individualização do ensino e com as especificidades dos alunos que apresentam dificuldades mais 

acentuadas.  

O melhor atendimento dos alunos com necessidades educativas especiais e a inclusão determinaram um 

incremento de respostas, através da criação de duas unidades de ensino estruturado para a educação de 

alunos com perturbações do espectro do autismo. Os pais e encarregados de educação desempenham um 

papel fundamental e são frequentemente incentivados a participar no processo educativo dos seus 

educandos. É igualmente de realçar, a estreita colaboração dos docentes de educação especial com os 

titulares/diretores de turma, a psicóloga e alguns parceiros da comunidade, como a Associação 

Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo e o Agrupamento de Centros de Saúde 

de Lisboa Ocidental e Oeiras. 

Em todos os níveis de educação e ensino, as atividades letivas integram práticas que mobilizam as 

crianças e os alunos para uma aprendizagem mais ativa, ainda que nem sempre ocorram com a mesma 

regularidade. Os docentes promovem a realização de trabalhos de grupo e de pesquisa com as respetivas 

apresentações orais e organizam debates sobre determinadas temáticas. Todavia, o ensino experimental 

das ciências está mais confinado, no 1.º ciclo, às atividades de enriquecimento curricular, carecendo de 

maior investimento.  

A dimensão artística é valorizada e enriquecida, designadamente através do ensino especializado da 

música, em regime articulado, em parceria com a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, bem como 

da exploração dos conteúdos programáticos das áreas artísticas, como se dá mostra nos trabalhos 

expostos.  
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Com o objetivo de incentivar os bons desempenhos dos alunos, o Agrupamento adere a projetos 

nacionais e desenvolve, internamente, concursos em diferentes áreas, que estimulam o gosto pelo saber 

e o espírito de equipa. 

As bibliotecas escolares são, por outro lado, um recurso fundamental, pelo espólio que disponibilizam 

aos alunos, como complemento do material individual, pela promoção do gosto pela leitura, pelos meios 

informáticos frequentemente utilizados pela população escolar, nas suas tarefas individuais ou de 

grupo, ou mesmo pela sua dinâmica de transversalidade e de fortalecimento do conceito de 

Agrupamento. 

A supervisão da atividade letiva em sala de aula, enquanto estratégia formativa orientada para a 

partilha e a reflexão em torno das práticas de ensino, visando o desenvolvimento profissional dos 

docentes, ainda constitui um desafio a superar. A partilha e a análise conjunta de situações de aula no 

grupo de recrutamento de educação física, bem como o trabalho colaborativo na avaliação dos alunos 

constituem exemplos de boas práticas a disseminar. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

O conselho pedagógico tem produzido orientações para os departamentos curriculares, centradas na 

definição de critérios gerais e na diversificação de instrumentos de avaliação. A procura da melhoria dos 

resultados tem conferido particular importância a esta área e valorizado a participação e a 

corresponsabilização dos alunos no processo de aprendizagem. Os critérios de avaliação são 

devidamente divulgados junto dos alunos e respetivas famílias e encontram-se disponíveis na página 

web do Agrupamento.  

A elaboração conjunta de matrizes e de critérios de classificação e a aplicação de testes comuns em 

alguns anos de escolaridade constituem exemplos de procedimentos de aferição que têm contribuído 

para conferir maior credibilidade aos processos de avaliação. Estes integram as diversas modalidades 

instituídas e preveem o recurso a instrumentos diversificados como fichas de leitura, trabalhos de 

pesquisa, relatórios de atividades, registos de observação, portfólios, entre outros. O peso a atribuir a 

cada instrumento de avaliação é definido em cada grupo de recrutamento, ainda que, no geral, sejam 

tendencialmente privilegiados os momentos formais de avaliação (testes), em detrimento de outros. 

O Agrupamento tem evoluído no sentido da consolidação e da monitorização dos resultados escolares, 

bem como da promoção da análise da qualidade do sucesso, com consequência nas práticas educativas. 

Esta monitorização é feita pelos conselhos de ano/grupos de recrutamento e pelos departamentos 

curriculares. Os docentes procedem à realização de balanços periódicos sobre o cumprimento do 

planeamento, identificando conteúdos não lecionados e definindo ações para a sua resolução. 

A dinâmica dos docentes, nas reuniões de final de período, incide também na avaliação da eficácia das 

medidas de promoção do sucesso escolar, na análise de casos que se prendem com problemas de 

natureza disciplinar, de assiduidade e de pontualidade, entre outros, debatendo-se os progressos das 

crianças e dos alunos e definindo-se novas estratégias, em função das necessidades detetadas. 

As taxas de sucesso dos apoios educativos apontam para a necessidade de analisar a eficácia das 

estratégias utilizadas, da adequação dos recursos afetados, da aferição dos instrumentos, e de um plano 

de ação permanentemente revisto e adequado, a fim de serem superadas dificuldades de aprendizagem 

persistentes e problemas como a falta de assiduidade de alguns alunos nos apoios. 

O Agrupamento tem diligenciado no sentido de prevenir os casos de abandono escolar, sendo relevante a 

ação dos docentes titulares/diretores de turma na identificação de alunos em situação de risco e na 

atuação célere, junto das famílias e dos parceiros da rede social, em especial da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens. De igual modo, a intervenção da psicóloga, no apoio psicopedagógico e na orientação 

vocacional, tem constituído uma mais-valia para reduzir o abandono. 
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Pelo exposto, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta 

uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes. 

Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio Prestação do Serviço 

Educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

Os documentos de planeamento espelham uma visão estratégica para o desenvolvimento organizacional, 

que se encontra plasmada nas grandes linhas do projeto educativo, no qual estão identificadas, entre 

outras, as seguintes prioridades educativas: a melhoria do desempenho escolar dos alunos; a construção 

de um clima favorável à aprendizagem; a educação para a cidadania ativa, saúde e desporto e a 

avaliação sistemática das metas e dos objetivos estabelecidos.  

O projeto educativo apresenta o diagnóstico, metas e objetivos a atingir, para o horizonte temporal de 

2013 a 2016, aos quais estão associados indicadores de medida, tendo deste modo sido superado o ponto 

fraco identificado, neste âmbito, numa das avaliações externas anteriores. Contudo, a inexistência de 

metas intermédias poderá dificultar a sua avaliação.  

O plano anual de atividades, cuja articulação com o projeto educativo não é suficientemente clara, 

apresenta-se fragmentado, de acordo com as propostas dos diversos departamentos curriculares, não se 

constituindo, assim, como um documento estruturante e operacionalizador do projeto educativo. 

Também não dá visibilidade às ações conjuntas e transversais aos diferentes níveis de educação e 

ensino, e fomentadoras da sua coesão interna e do espírito de equipa. 

A construção de uma identidade, marca distintiva do Agrupamento, a definição de procedimentos 

internos e a sua generalização assumiram-se como prioridades. A comunidade educativa reconhece a 

disponibilidade, respeita e tem confiança no atual diretor que, coadjuvado pela sua equipa, exerce uma 

liderança de proximidade, procurando a mobilização de todos. 

Há uma forte aposta na construção de uma cultura de agrupamento, com iniciativas que favorecem as 

relações pessoais e reforçam a cooperação, sendo dada relevância ao bom acolhimento e integração dos 

elementos da comunidade escolar que iniciam funções no Agrupamento. A liderança do diretor é 

partilhada e pauta-se pela negociação na tomada de decisões. Valoriza o papel desempenhado pelas 

lideranças intermédias, fundamentais à organização e à coesão interna da unidade orgânica. O conselho 

geral conhece as suas competências, mostrando-se empenhado em exercê-las, e a realidade do 

Agrupamento. A articulação entre os diferentes órgãos e estruturas de coordenação educativa e 

supervisão pedagógica carece, no entanto, de uma maior intensificação e envolvimento da comunidade 

educativa na análise e na discussão dos documentos estruturantes.  

O Agrupamento estabeleceu um conjunto de parcerias com entidades locais e com instituições de ensino 

superior que contribuem para a melhoria da prestação do serviço educativo, sendo de mencionar, a 

título de exemplo, a Câmara Municipal de Oeiras, que colabora a vários níveis, desde o projeto ESCXEL 

– Rede de Escolas de Excelência, este também em parceria com o Centro de Estudos de Sociologia da 

Universidade Nova de Lisboa, até à disponibilização de recursos para a concretização de algumas 

atividades; a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo e a Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade de Lisboa. Também na área da saúde são várias as ações realizadas numa perspetiva 

interdisciplinar e transversal aos diferentes níveis de educação e ensino, envolvendo a comunidade 

escolar, em colaboração estreita com os serviços de saúde, os pais e encarregados de educação e outras 

entidades externas. 
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GESTÃO  

Os grupos e as turmas são constituídos de acordo com os critérios formalmente definidos, mantendo-se 

constantes, a não ser que haja razões que aconselhem outras soluções pedagogicamente mais 

convenientes. 

Os procedimentos de gestão e de organização abrangem a afetação e a mobilização de recursos docentes 

e não docentes com formação e perfis profissionais considerados ajustados a cada situação. 

Sempre que possível, é garantida a continuidade das equipas de docentes, reforçando as condições para 

a interação entre os professores. Os tempos comuns para reuniões constituem oportunidades para o 

reforço da gestão e da articulação curricular e pedagógica. 

Em relação aos não docentes, a distribuição de serviço, que envolve os respetivos coordenadores 

operacionais e técnicos, tem em conta as especificidades das tarefas a desenvolver. Nas funções que 

exigem especialização são mantidos os mesmos trabalhadores. Os serviços administrativos respondem, 

de um modo geral, às necessidades dos utentes. 

A gestão dos espaços e dos equipamentos privilegia a função educativa e a prestação de serviços 

complementares aos alunos e visam uma educação e um ensino de qualidade. A câmara municipal tem 

intervindo também na requalificação dos espaços que são da sua competência, mostrando-se disponível 

para colaborar com a direção naquilo que estiver ao seu alcance. Os pavilhões desportivos são 

partilhados com associações locais, de acordo com regras estabelecidas, o que valoriza o Agrupamento 

como entidade local. 

O desenvolvimento profissional dos trabalhadores docentes e não docentes é reconhecido como uma 

necessidade permanente. Identificadas as áreas de formação mais prementes, é elaborado o respetivo 

plano, dado a conhecer ao Centro de Formação de Professores de Oeiras. Há registo de ações realizadas 

no âmbito de "Suportes Básicos de Vida" e da utilização de algum software informático, estando a 

decorrer uma sobre “Construção de um Diagnóstico Organizacional – Autoavaliação". Todavia, a 

resposta às necessidades identificadas continua muito aquém do desejado. Incentivar a supervisão entre 

pares e generalizar a partilha de conhecimentos e de boas práticas pode constituir uma das áreas a 

investir, consubstanciando um processo de formação interna contextualizado, aspeto já mencionado 

numa das anteriores avaliações externas. 

Apesar dos meios de comunicação existentes e da sua diversidade, assim como do seu incremento, a 

informação nem sempre chega, com oportunidade e rapidez, a todos os membros da comunidade 

educativa. Tendo sido apontado como um ponto fraco numa das avaliações externas anteriores, continua 

a exigir atenção a adoção de circuitos eficazes de comunicação e informação. As plataformas Moodle e 

Inovar configuram, ainda, uma oportunidade para o aproveitamento do trabalho em rede e para a 

consolidação de boas práticas. A página web é merecedora de atualização, e de um investimento por 

parte dos responsáveis, em ordem a conferir maior visibilidade ao trabalho e aos projetos realizados.  

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

O domínio da autoavaliação e melhoria constituiu outro dos pontos fracos identificados nas anteriores 

avaliações externas. Considerando a recolha sistemática de informação uma necessidade, com vista ao 

desenvolvimento de ações internas de melhoria, o processo teve início em 2013-2014, com a criação do 

Observatório de Avaliação. 

Esta equipa, formada somente por docentes, delineou com clareza os objetivos e a metodologia a adotar, 

não obstante reconhecer a sua falta de experiência nesta área específica. Funcionando em paralelo com 

a equipa responsável pela elaboração do projeto educativo, utilizou alguma da informação por esta 

recolhida, em especial, os questionários de satisfação aplicados à comunidade educativa, tendo 
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identificado os pontos fortes e fracos da organização escolar e as áreas de melhoria. Realça-se 

positivamente o trabalho realizado em torno dos resultados académicos, pela sua minúcia e análise 

comparativa. Todavia, deste diagnóstico não resultaram planos de ação de melhoria. 

Em 2014-2015 foi dada continuidade, por uma nova equipa de docentes, a este processo, que se focalizou 

apenas nos resultados académicos, tratados, de igual modo, de forma exaustiva. Ainda que tivesse 

procurado contextualizar essa análise, esta não foi suficientemente abrangente na identificação de 

fatores correlacionados e intrínsecos às práticas educativas. O relatório elenca um conjunto de 

estratégias adotadas e/ou a implementar para a promoção do sucesso que constitui um bom ponto de 

partida para uma análise mais aprofundada. 

Este último processo de autoavaliação estabelece apenas alguns pontos de ligação com o projeto 

educativo atualmente em vigor ao nível dos resultados escolares, contribuindo para a sua melhor 

leitura, compreensão e verificação do grau de consecução das metas definidas. 

A inexistência de procedimentos de autoavaliação abrangente e de um plano de ação de melhoria 

consequente, com impacto no planeamento, na organização e nas práticas profissionais, tem efeitos 

negativos na sustentabilidade do processo, do mesmo modo que a ausência de um acompanhamento 

sistemático, produtor de informação de retroação. 

A recente constituição de uma equipa de autoavaliação mais representativa da comunidade educativa e 

o investimento na formação indiciam uma aposta forte nesta dimensão. Contudo, a seleção do modelo a 

adotar, dos campos a avaliar, dos critérios e dos respetivos indicadores, em sintonia com as necessidades 

e com as especificidades do Agrupamento, merece uma reflexão mais aprofundada. Assim, revela-se 

importante a consolidação da autoavaliação, pela definição de um projeto globalizante, participado e 

partilhado por toda a comunidade educativa, que possibilite a implementação de ações de melhoria, 

devidamente planeadas e monitorizadas, com vista à melhoria das aprendizagens. 

Em síntese, a ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta 

uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes. 

Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação 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:  

 O trabalho realizado em torno da prevenção e da resolução das situações de indisciplina, que se 

tem refletido positivamente na melhoria do ambiente educativo; 

 O incentivo à participação dos alunos na vida escolar e o desenvolvimento do sentido de 

pertença;  

 A ação das bibliotecas no apoio ao desenvolvimento do currículo, na promoção de competências 

de literacia, com consequências na melhoria das aprendizagens, e a sua ação transversal, com 

impacto no fomento de uma cultura do Agrupamento;  

 O trabalho realizado pelos docentes de educação especial em colaboração com os 

titulares/diretores de turma, as famílias, a psicóloga e os parceiros da comunidade, na criação 

de condições mais favoráveis à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais;  

 O acolhimento e integração dos elementos da comunidade escolar que gera satisfação nos que 

iniciam funções no Agrupamento; 
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 O estabelecimento de parcerias e de protocolos com diversas instituições, com reflexos na 

melhoria da prestação do serviço educativo. 

 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus 

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 Na consolidação da gestão articulada do currículo num planeamento estruturante e orientador, 

de forma a incrementar o sucesso educativo; 

 Na generalização de práticas de diferenciação pedagógica que contribuam para um maior 

sucesso educativo das crianças e dos alunos; 

 Na instituição de mecanismos de supervisão da prática letiva em sala de aula, como forma de 

promover o desenvolvimento profissional dos docentes; 

 No aprofundamento de uma estratégia partilhada por todos os níveis de educação e de ensino e 

ancorada em documentos estruturantes unificadores, tendo em vista o reforço do sentido de 

pertença e de identificação com o Agrupamento; 

 No desenvolvimento de um processo de autoavaliação enquanto instrumento de 

autoconhecimento, globalizante, partilhado e participado, que permita de forma sustentada a 

identificação dos pontos fortes e áreas a aperfeiçoar e possibilite a implementação de ações de 

melhoria, devidamente planeadas e monitorizadas. 

 

 

 

 

22-04-2016 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Isabel Fialho, Lurdes Campos, Manuel Lourenço 

 


