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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 da Escola Secundária de 

Ferreira Dias – Sintra, realizada pela equipa de 

avaliação, na sequência da visita efetuada entre 

17 e 19 de novembro de 2014. As conclusões 

decorrem da análise dos documentos 

fundamentais da Escola, 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 a Escola, 

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 da Escola, 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 da Escola apresentado no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2014-2015 está disponível 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 DA ESCOLA 

A Escola Secundária de Ferreira Dias situa-se no concelho de Sintra, na União de Freguesias de 

Agualva e Mira-Sintra. Criada em 1959, como Escola Industrial e Comercial de Sintra, vê inaugurado o 

atual edifício em 1960. A sua requalificação, prevista no âmbito do Programa de Modernização das 

Escolas Secundárias, foi adiada.  

No ano letivo de 2014-2015, a Escola é frequentada por um total de 1927 alunos. Em regime diurno, 

existem 561 alunos no 3.º ciclo do ensino básico (20 turmas); 881 nos cursos científico-humanísticos (34 

turmas); e 280 nos cursos profissionais (14 turmas). Em regime noturno, 179 alunos frequentam os 

cursos científico-humanísticos (cinco turmas) e 26 o curso de educação e formação de adultos (uma 

turma). A Escola tem ainda um polo de ensino no estabelecimento prisional da Carregueira onde são 

oferecidos o ensino recorrente por módulos e cursos de educação e formação de adultos a 38 formandos.  

Relativamente à ação social escolar, verifica-se que 75% dos alunos não beneficiam de auxílios 

económicos. No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, 74% dos do ensino básico e 

67% dos do secundário possuem computador e internet. Em relação à diversidade linguística e cultural, 

287 alunos (15%) são estrangeiros, oriundos de 24 países diferentes, em que Cabo Verde, Angola e 

Guiné-Bissau assumem maior preponderância. Atendendo às habilitações académicas dos pais e das 

mães, dos alunos do ensino básico e do ensino secundário, observa-se que 38% e 37%, respetivamente, 

possuem formação secundária e superior. No que se refere às atividades profissionais que desenvolvem, 

25,9% e 23,6%, respetivamente, desempenham funções de nível superior e intermédio.  

Quanto ao corpo docente, este é constituído por 150 professores, dos quais 116 pertencem ao quadro de 

Escola (77%) e 34 são contratados. Verifica-se um claro predomínio dos que apresentam 20 e mais anos 

de serviço (66%), evidenciando uma considerável experiência profissional. O pessoal não docente perfaz 

39 trabalhadores, sendo 24 assistentes operacionais, um encarregado operacional, 12 assistentes 

técnicos, um coordenador técnico e uma técnica superior (psicóloga). Acrescem 14 trabalhadores 

colocados ao abrigo do contrato emprego-inserção do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.. 

Presta, igualmente, serviço um elemento da Segurança Escolar do Ministério da Educação e Ciência. 

No ano letivo de 2012-2013, de acordo com os valores de referência disponibilizados pela Direção-Geral 

de Estatísticas da Educação e Ciência, observa-se que a Escola, quando comparada com as outras 

escolas públicas, apresenta variáveis de contexto favoráveis, embora não seja das mais favorecidas, 

verificando-se que a percentagem de alunos sem ação social escolar e a média do número de anos de 

habilitação dos pais e das mães registam valores próximos ou acima da mediana. A percentagem de 

professores dos quadros apresenta-se, pelo contrário, aquém da mediana.  

 

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  

No ano letivo de 2012-2013, quando se têm em conta as escolas com valores análogos nas variáveis de 

contexto, verifica-se que os resultados dos alunos se encontram acima do valor esperado no que se refere 

à taxa de conclusão do 9.º ano de escolaridade e em linha com aquele valor na média do exame de 

matemática A do 12.º. Situam-se, no entanto, aquém dos valores esperados na taxa de conclusão do 12.º 
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ano, nas percentagens de classificações positivas nas provas finais do 9.º ano de português e de 

matemática, assim como nas médias de português e de história A nos exames do 12.º.  

Tendo em conta os resultados obtidos nos anos letivos de 2010-2011 e de 2011-2012, observa-se que a 

taxa de conclusão do 9.º ano registou sempre valores acima ou em linha com os esperados e que a média 

do exame de história A, do 12.º ano, se manteve, em dois anos consecutivos, acima do esperado. Na 

disciplina de matemática A, pelo contrário, os resultados apresentam grandes oscilações. No 9.º ano, as 

percentagens de classificações positivas a matemática e a português nas provas finais não só se situam 

sempre aquém dos valores esperados, como apresentam uma tendência de agravamento. 

Considerando que a Escola apresenta variáveis de contexto favoráveis, embora não seja, efetivamente, 

das mais favorecidas, seriam expectáveis melhores desempenhos. Apesar do trabalho desenvolvido, os 

resultados, em particular no ano letivo de 2012-2013, não são os desejados, situando-se, globalmente, 

aquém dos valores esperados. Constata-se, ainda, que a Escola não atingiu os objetivos a que se propôs 

no que respeita ao aumento da taxa de sucesso dos alunos, verificando-se, globalmente, uma involução, 

pelo que se impõem medidas pró-ativas e mais eficazes para contrariar a referida tendência. 

No que diz respeito às taxas de sucesso dos cursos profissionais, no último triénio, verifica-se que são, de 

uma forma global, positivas, registando-se valores acima dos 80%, em alguns casos, o que demonstra a 

importância da ação desenvolvida neste tipo de oferta formativa. 

Os resultados académicos dos alunos são objeto de tratamento e análise sistemáticas em sede dos 

diferentes órgãos de direção, administração e gestão e estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica. Decorrentes dessas práticas têm sido implementadas medidas de promoção do sucesso 

escolar nas disciplinas onde existe um menor aproveitamento, nomeadamente aulas de apoio e oficinas.  

No último triénio, a percentagem de alunos retidos por faltas ou que anularam a matrícula não tem 

registado alterações assinaláveis, situando-se, em 2013-2014, nos 10.º, 11.º e 12.º anos, entre 0% e 0,9% 

no primeiro caso e entre 0,3% e 2,6% no segundo. No ensino básico, a taxa de abandono escolar é 

praticamente nula. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

Os alunos são chamados a participar na vida da Escola e corresponsabilizados pela apresentação de 

propostas em assuntos do seu interesse, sendo-lhes atribuído um papel ativo, designadamente nas 

estruturas e órgão onde têm assento. Dispõem, pois, de momentos de participação e colaboração com os 

docentes. Porém, os processos de auscultação pelos delegados de turma junto dos seus pares não 

revestem mecanismos formais. 

É confiada aos alunos do curso profissional de Turismo a organização e o acompanhamento de eventos 

de natureza diversa, entre os quais a cerimónia do Dia do Diploma e a receção aos novos alunos no 

início do ano letivo constituem bons exemplos. Ressalta-se também a colaboração dos alunos do curso 

profissional de Auxiliar de Saúde em iniciativas com carácter formativo junto dos seus pares, no âmbito 

das temáticas que abordam em algumas disciplinas.  

A importância atribuída à educação para a saúde e à promoção de uma cidadania ativa evidencia-se no 

desenvolvimento de vários projetos direcionados quer para um estilo de vida saudável, quer para o 

domínio ambiental ou até para as vertentes humanitária e social. Nas ações subjacentes a esta última 

área, realça-se também uma elevada interação com a comunidade, que ajuda a incutir um espírito de 

solidariedade nos alunos envolvidos, com repercussões muito positivas na sua formação integral. A 

manutenção de uma pequena horta, num dos espaços exteriores da Escola, em que os bens obtidos 

revertem para a Loja Solidária local, é um exemplo que se destaca.  
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Identificam-se, igualmente, pela positiva, as atividades de cariz solidário da iniciativa da associação de 

estudantes, de entre as várias que esta promove, e que também reforçam as dinâmicas escolares. Não se 

evidenciam, todavia, estratégias para a sua mobilização como parceiro efetivo, o que configura uma 

oportunidade para valorizar e ampliar a intervenção e a corresponsabilização dos jovens na vida da 

Escola.  

A diversificação social da população escolar, nos últimos anos, tem gerado novos desafios no campo da 

indisciplina. Face ao aumento das ocorrências que esta registou, em particular nos 7.º, 8.º e 10.º anos (de 

1,6% para 47,5%, de 25,2% para 40,7% e de 4,8% para 38,2%, respetivamente, entre 2012-2013 e 2013-

2014), a Escola assumiu como uma das áreas de intervenção prioritária a melhoria dos comportamentos 

em sala de aula, enquanto condição facilitadora de um ambiente educativo propício às aprendizagens.  

Os responsáveis investiram, no início do presente ano letivo, numa maior divulgação das normas de 

conduta instituídas, especialmente nas receções aos alunos que frequentam a Escola pela primeira vez 

(7.º e 10.º anos de escolaridade) e aos pais e encarregados de educação. Com a criação do gabinete de 

integração e de apoio ao aluno, em 2014-2015, a atuação imediata sobre os focos de comportamento 

perturbador e indisciplinado em sala de aula, numa linha mais formativa e dissuasora, foi reforçada ao 

nível da articulação entre o docente, o diretor de turma e o encarregado de educação. Embora a Escola 

percecione já algumas melhorias nesta área, a recente implementação desta medida ainda não permite 

ajuizar sobre a sua eficácia.  

O programa de tutorias, direcionado para o acompanhamento dos alunos do ensino básico, 

nomeadamente aos que apresentam dificuldades de integração comprometedoras do seu desempenho, 

tem produzido resultados muito positivos. 

São promovidas diversas atividades que contam com a participação de ex-alunos que partilham o seu 

percurso e historial de vida. No decurso do último triénio, ainda que o número de candidatos ao ingresso 

no ensino superior tenha registado um decréscimo (de 206 para 178), em 2013-2014, 134 alunos (75%) 

obtiveram colocação na primeira fase e 57 (32%) na primeira opção, o que se revela positivo. Não tendo a 

Escola um processo sistematizado que a dote de um conhecimento abrangente sobre os percursos dos 

seus alunos, após a conclusão do ensino secundário, a implementação de um mecanismo que, sustentado 

em indicadores (de prosseguimento de estudos e de empregabilidade), permita saber, com rigor, o real 

impacto das opções organizacionais adotadas, é uma área a investir. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A Escola detém uma imagem atrativa no exterior, constituindo-se como uma referência, não só pelo seu 

historial mas também pelo rigor e exigência reconhecidos ao corpo docente. 

A comunidade educativa, auscultada através de questionários aplicados no âmbito da presente 

avaliação externa, revela, no geral, que a prestação do serviço educativo é satisfatória. Os trabalhadores 

docentes e não docentes expressam opiniões idênticas sobre o gosto que têm em trabalhar nesta Escola e 

o rigor do ensino. Pela negativa, os primeiros revelam-se insatisfeitos relativamente às instalações 

escolares e os segundos com a falta de respeito dos alunos pelos professores. É a qualidade dos almoços e 

dos espaços de recreio e desportivos que colhem, por parte de alunos e encarregados de educação, um 

maior grau de insatisfação. Neste âmbito, tem-se verificado uma forte mobilização da comunidade 

educativa no sentido de encontrar soluções céleres para os problemas de segurança que se colocam, 

nomeadamente nos campos de jogos exteriores, e para a reabilitação dos edifícios cuja degradação se 

tem vindo a acentuar.  

Refira-se ainda que os níveis mais elevados de satisfação por parte dos encarregados de educação se 

prendem com a disponibilidade e a boa ligação que o diretor de turma estabelece com a família e com o 
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facto de os seus educandos serem incentivados a trabalhar para obter bons resultados. Por seu lado, os 

alunos manifestam-se mais agradados com o conhecimento dos critérios de avaliação.  

A aposta na diversidade das ofertas educativa e formativa, com impacto positivo no aumento da 

qualificação dos jovens e dos adultos, dando resposta à heterogeneidade socioeconómica e cultural e às 

diferentes expetativas da população escolar, é de relevar. Verificando-se, a nível concelhio, um 

decréscimo demográfico e uma intensificação da referida heterogeneidade dos alunos, a par de uma 

redefinição da carta escolar, constitui-se como uma área de investimento a concretização de ações 

intencionais e sistemáticas que consolidem o reconhecimento da qualidade dessa oferta, de modo a 

conseguir adaptar-se ao novo paradigma. 

A Câmara Municipal de Sintra, assim como a União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, reconhece 

a Escola como uma força viva no desenvolvimento da comunidade local pelas iniciativas que promove, 

destinadas não só a estreitar os laços com a população como também a apoiar famílias carenciadas. O 

seu envolvimento e a participação na agenda cultural autárquica são, igualmente, destacados de forma 

muito positiva pelas referidas entidades. A cultura de proximidade com a comunidade é ainda reforçada 

nas atividades dinamizadas nas Semanas Culturais (das Ciências e Tecnologias, das Ciências Sociais e 

Humanas, da Leitura, das Artes e da Multiculturalidade) e na divulgação do trabalho concretizado.  

O serviço docente prestado no estabelecimento prisional da Carregueira tem subsistido graças à elevada 

consciência social por parte da Escola, nomeadamente dos docentes que ali lecionam e do esforço 

logístico da direção, que os apoia incondicionalmente.  

Os bons desempenhos académicos dos alunos são homenageados através do quadro de excelência e 

objeto do merecido destaque no Dia do Diploma. É também nesta cerimónia pública que, através do 

quadro de valor, as suas ações meritórias são agraciadas. Com o quadro de assiduidade salientam-se os 

que se destacam pela frequência a todas as aulas, no decurso do ano letivo. A participação em atividades 

dinamizadas pela Escola, nomeadamente as resultantes da biblioteca escolar e da pluralidade de 

projetos, núcleos e clubes existentes, é também reconhecida com a atribuição de certificados. No domínio 

desportivo, as modalidades associadas ao Desporto Escolar são objeto de vários prémios e constituem 

uma referência.  

Em suma, 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 ainda pouco consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas da Escola. 

Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de SUFICIENTE no domínio Resultados.  

  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO  

A atividade educativa é planificada por ano de escolaridade, em sede de grupo de recrutamento, sendo o 

currículo operacionalizado por cada docente, atento às diretrizes emanadas do conselho pedagógico e às 

estabelecidas em departamento curricular e em conselho de turma. Registam-se, no domínio pedagógico, 

evidências de dinâmicas positivas ao nível do trabalho em equipa, assentes não só na conceção e 

partilha de materiais didáticos, como também na execução de projetos. Foram dados passos 

significativos na uniformização dos procedimentos e dos critérios ao nível do planeamento, da 

monitorização do cumprimento do currículo, da avaliação dos alunos e da análise de resultados. 

Destacam-se, também, exemplos, embora pontuais, de trabalho cooperativo, nomeadamente na 

lecionação de conteúdos específicos no âmbito da multimédia, em algumas disciplinas afins na área das 

artes visuais, por parte do professor que dinamiza o clube com o mesmo nome, sendo reconhecida a 

mais-valia dessa prática. Importa intensificar estes mecanismos de coesão interna, para que estas ações 
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que surgem em contextos de informalidade sejam concretizadas de uma forma organizada, reforçando, 

de modo sistemático, as sinergias que os diferentes grupos de recrutamento/departamentos curriculares 

exercem entre si e que têm vindo a evoluir positivamente, ao longo dos últimos anos.  

Tendo sido apontado como ponto fraco na avaliação externa de 2009 “a inexistência de mecanismos que 

garantam a gestão articulada do currículo, o que compromete a sua articulação vertical e horizontal”, 

houve um investimento na sistematização das atividades interdisciplinares planeadas em conselho de 

turma, consubstanciada na construção de planos de interdisciplinaridade, em grelhas de registo. 

Contudo, aqueles ainda não espelham, de forma clara, o trabalho de articulação curricular que se 

realiza em algumas áreas. A gestão dos conteúdos comuns dos programas/currículos, no mesmo ano de 

escolaridade, realizada de forma intencional e estratégica, constitui um aspeto a reforçar, perspetivando 

a aquisição e a progressão das aprendizagens, a par de uma maior sistematização das evidências sobre a 

adequação do planeamento às características de cada turma e às necessidades dos alunos. 

O plano anual de atividades é construído no sentido de viabilizar a contextualização dos currículos, 

adequando-os, de forma positiva, aos interesses locais e às aspirações e perfis de competências dos 

alunos. Através de um leque diversificado de iniciativas, entre as quais visitas de estudo, palestras, 

projetos e concursos internos, enriquecem-se os processos de ensino e de aprendizagem. 

A articulação com as escolas de origem dos alunos não se encontra organizada de modo a permitir um 

conhecimento mais aprofundado do percurso escolar destes, nomeadamente à entrada no 3.º ciclo. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO  

Para dar resposta às necessidades detetadas e a situações específicas, (re)definem-se procedimentos e 

estratégias nos conselhos de turma e implementam-se medidas educativas nas disciplinas com menor 

aproveitamento, com a finalidade de criar condições de sucesso para os alunos. É, neste âmbito, que se 

concretizam algumas práticas de adequação aos seus ritmos e capacidades. Importa, no entanto, referir 

que o recurso, de forma generalizada, à diferenciação pedagógica em sala de aula se afigura importante 

para potenciar a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, sem descurar os alunos que 

revelam bons desempenhos e que pretendem atingir patamares mais elevados ou até os que possuem 

capacidades excecionais de aprendizagem. 

No âmbito da educação especial, reconhece-se uma articulação efetiva entre os profissionais que 

integram as várias estruturas de apoio, algumas das quais resultantes do estabelecimento de parcerias 

com entidades externas em diferentes valências.  

O acompanhamento do trabalho docente assenta, nomeadamente, na verificação dos documentos de 

planeamento e no cumprimento dos programas, assim como na produção e na troca de materiais 

didáticos, na aferição de estratégias e na análise periódica dos resultados académicos. A implementação 

de formas pontuais de coadjuvação tem possibilitado a cooperação ativa entre professores. A observação 

de aulas surge, em regra, no âmbito dos processos de avaliação de desempenho docente. Identificada 

como um ponto fraco na avaliação externa de 2009, a supervisão da prática letiva em sala de aula 

apresenta-se como uma área a investir, enquanto estratégia formativa e intencional, potenciadora da 

partilha de boas práticas e orientada para a rendibilização dos saberes profissionais e, por conseguinte, 

para a melhoria da qualidade do ensino prestado. 

Nos cursos de caráter profissionalizante, é notório o investimento em prol da aquisição de competências 

profissionais que habilitem os alunos para a inserção no mercado laboral, sendo este um aspeto bem 

conseguido. A utilização de metodologias experimentais em contexto de sala de aula evidencia-se de 

forma positiva, no âmbito de disciplinas curriculares específicas, constituindo um estímulo ao 

desenvolvimento de atitudes positivas face ao método científico e à aprendizagem das ciências, embora, 

por vezes, sem a desejável repercussão ao nível dos resultados obtidos. Porém, a inovação pedagógica, 

com base em metodologias ativas e de projeto, é um processo em crescimento. Constata-se que há ainda 
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trabalho a fazer neste campo em ordem ao maior envolvimento dos alunos na construção do seu próprio 

saber.  

Os constrangimentos inerentes ao adiamento do processo de requalificação da Escola estenderam-se 

também ao apetrechamento das salas de aula com recursos informáticos, requerendo a rentabilização 

dos equipamentos existentes uma gestão cuidada por parte dos docentes, de modo a superar essas 

limitações. No entanto, a utilização daqueles recursos nas práticas letivas está, progressivamente, a 

conquistar terreno. 

A dimensão artística é valorizada e reforçada com diversas atividades ao nível de clubes e projetos, 

numa linha de interação com as restantes áreas disciplinares, que utilizam e recorrem à vertente das 

artes para melhorar a apresentação dos trabalhos expostos.  

Importa ainda salientar o forte estímulo à participação dos alunos em múltiplas iniciativas que 

impulsionam a melhoria de desempenhos (olimpíadas diversas; Radical Estatística 2014; Quiz 

Matemático; concurso CienTIstas e ArTIstas; concurso literário Prémio Fernando Carita, entre muitos 

outros) e que revelam a importância conferida à valorização das suas potencialidades. Também os 

projetos e núcleos dinamizados, como sejam Sismologia, Radiação Ambiente, Eco-Escolas, Open 

Discovery Space e Ciências, constituem-se como práticas estimulantes da curiosidade científica. 

A biblioteca escolar organiza uma pluralidade de ações, frequentemente concretizadas em colaboração 

com os departamentos curriculares, que se revelam promotoras do desenvolvimento de múltiplas 

competências e de literacias várias. Esta importância é reforçada com o facto de também se apresentar 

como um espaço privilegiado para a realização de pesquisas e de trabalho autónomo. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Há evidências de uma maior articulação entre os departamentos curriculares visando a sistematização 

de procedimentos em torno da avaliação das aprendizagens. São contempladas modalidades e 

instrumentos diversificados, cuja elaboração conjunta tem sido também intensificada, a par da 

divulgação atempada, a alunos e encarregados de educação, dos respetivos critérios.   

O processo avaliativo é, de um modo geral, ajustado aos níveis de ensino e áreas disciplinares, sendo 

promovido o envolvimento dos alunos em tarefas de autoavaliação que possibilitam a análise sobre o 

trabalho realizado. O desenvolvimento, sistemático, por alguns professores, de práticas de avaliação 

formativa numa perspetiva reguladora e orientada para o progresso das aprendizagens, constitui um 

aspeto a sublinhar, afigurando-se relevante a generalização desta vertente da avaliação, a fim de 

melhor adequar as planificações e as medidas de promoção do sucesso escolar às dificuldades de 

aprendizagem identificadas, bem como de intensificar a informação de retorno aos alunos sobre o 

caminho que eles têm de percorrer na melhoria dos seus desempenhos.  

A crescente uniformização dos procedimentos ao nível da avaliação, com a inerente reflexão sobre o seu 

impacto nos resultados, constitui uma prática positiva. A correção partilhada de testes e a elaboração 

conjunta de matrizes revestem um processo em construção, que importa generalizar de modo a reforçar 

a fiabilidade dos instrumentos de avaliação. O aprofundamento dos mecanismos de monitorização dos 

processos de ensino e de aprendizagem apresenta-se, contudo, como um aspeto a intensificar em ordem 

a incrementar a sua eficácia.  

Os programas educativos individuais são analisados em sede de conselho de turma, assegurando-se a 

avaliação e a (re)adequação das medidas pedagógicas implementadas. As taxas de sucesso dos alunos 

com necessidade educativas especiais, no último triénio, revelam, globalmente, valores muito positivos e 

estáveis. Relativamente aos alunos com dificuldades de aprendizagem que beneficiaram de planos de 

acompanhamento pedagógico individuais, não obstante as oscilações evidenciadas pelos dados 
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disponibilizados pela Escola, identificam-se, em alguns anos de escolaridade, valores acima dos 65%, 

tendo atingido os 92% no 7.º ano de escolaridade. 

As evidências recolhidas apontam, porém, para a existência de documentos muito dispersos para análise 

e avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso escolar implementadas até ao final do ano 

letivo transato. A necessidade de otimizar os apoios educativos e de objetivar resultados, também 

reconhecida pela Escola, é um aspeto onde esta deverá incidir os seus esforços para a melhoria. 

No que diz respeito ao abandono e desistência escolares, o trabalho realizado pelo serviço de psicologia e 

orientação, em articulação com os alunos, as famílias, os docentes e instituições da comunidade, tem-se 

revelado proveitoso na prevenção e na resolução dos mesmos. A aposta na diversificação das ofertas 

educativa e formativa e o desenvolvimento de atividades de enriquecimento do currículo têm também 

criado oportunidades de sucesso nessas vertentes.  

Tendo em conta os juízos avaliativos formulados neste domínio, a Escola apresenta uma maioria de 

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

fundamento justifica a atribuição da classificação de BOM no domínio Prestação do Serviço 

Educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

A visão estratégica preconizada pelos responsáveis e que se consubstancia em garantir aos alunos uma 

formação integral e de qualidade, que os habilite com os conhecimentos e competências necessários ao 

prosseguimento de estudos ou ao desempenho de uma atividade profissional com sucesso, está 

materializada no seu projeto educativo. É clara a sintonia existente entre a direção e os conselhos geral 

e pedagógico, relativamente aos compromissos estratégicos a prosseguir ao nível pedagógico, 

organizacional e com a própria comunidade educativa.  

Configurando um instrumento norteador da ação, o projeto educativo não hierarquiza nem calendariza 

todas as metas que se propõe atingir. Também não se encontra inteiramente suportado em indicadores 

específicos que permitam avaliar o impacto das linhas de atuação nele preconizadas, o que dificulta a 

verificação da eficácia do trabalho desenvolvido pelos órgãos de direção, administração e gestão e pelas 

estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica.  

A Escola é gerida por uma liderança de topo apreciada pela grande maioria da comunidade escolar que 

lhe reconhece disponibilidade e abertura. O diretor, coadjuvado por uma equipa dinâmica e coesa, revela 

capacidade de diálogo, nomeadamente com as lideranças intermédias, sendo estas valorizadas e 

incentivadas a apresentar propostas, numa lógica de indução de melhoria organizacional. Fica também 

claro o seu propósito em fomentar uma cultura de corresponsabilização e de valorização dos diferentes 

patamares de gestão. Sendo notório o elevado número de estruturas educativas existente, afigura-se que 

haverá aqui margem para simplificar a organização interna da Escola e reforçar o número de docentes 

disponíveis para a implementação de medidas de promoção do sucesso escolar.  

Constata-se um ambiente de trabalho positivo, em que a generalidade dos docentes e não docentes 

denota empenho e profissionalismo no exercício das respetivas funções. O fomento do sentido de 

pertença e de identificação com a Escola continua a ser um dos seus desígnios, sendo projetadas 

diversas iniciativas nesse sentido, extensivas também à participação de ex-alunos. 

A Escola reconhece a associação de pais e encarregados de educação, que participa de forma ativa e 

disponível na vida escolar, como um importante parceiro na prossecução dos objetivos educativos que a 

norteiam, pese embora esta refira haver pouca flexibilidade, em especial no atendimento disponibilizado 

por parte da direção.   
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É visível a relação de reciprocidade entre a Escola, a comunidade e os poderes locais. As parcerias 

estabelecidas, estrategicamente, com várias entidades revelam-se essenciais para a viabilização de 

respostas contextualizadas às necessidades dos alunos, situação que já foi considerada um ponto forte 

na anterior avaliação externa. A recetividade às oportunidades é notória, designadamente em projetos 

que permitem reforçar a ação educativa. 

 

GESTÃO  

A direção denota capacidade de organização e desenvolve uma política de proximidade com os 

trabalhadores. A gestão dos recursos humanos, nomeadamente dos que pertencem ao quadro da Escola, 

é feita de modo consentâneo com as respetivas competências profissionais, aliadas ao perfil e à 

experiência, o que favorece a adequação às funções. A distribuição do serviço docente é realizada 

segundo critérios que privilegiam a continuidade pedagógica dentro de cada nível de ensino. Nas 

situações de ausência temporária do professor evidenciam-se, em alguns grupos de recrutamento, 

algumas práticas de substituição em que a continuidade dos conteúdos lecionados é de relevar. 

Defrontando-se com um decréscimo, quer de assistentes operacionais em exercício efetivo de funções, 

quer de assistentes técnicos, a direção tem recorrido a trabalhadores com contratos de emprego-

inserção. A inexperiência destes tem requerido, por parte dos que pertencem ao quadro, um esforço 

acrescido na sua integração, numa perspetiva de formação interpares. A dedicação e o espírito de 

entreajuda concorrem, igualmente, para assegurar o bom funcionamento dos vários setores. Realça-se, 

na gestão dos assistentes operacionais, o papel fulcral do seu encarregado que, de forma diligente e 

ponderada, e atendendo às aptidões pessoais e profissionais dos colegas, procede aos necessários 

reajustes e à rotatividade de funções, sempre com o aval da direção. Também ao nível dos serviços 

administrativos, o bom trabalho de coordenação e o empenho, consubstanciados numa maior 

sistematização dos procedimentos, concorrem para garantir o seu bom funcionamento, responder com 

crescente eficiência às necessidades dos utentes e melhorar a sua organização global. 

Embora a formação contínua do pessoal docente e não docente seja, numa lógica de desenvolvimento 

profissional, incentivada pela direção, as propostas formativas identificadas no plano anual de 

atividades são apenas direcionadas ao primeiro grupo de trabalhadores. No entanto, todos têm 

encontrado, no Centro de Formação Nova Foco, a que a Escola está adstrita, algumas respostas às 

respetivas necessidades. Não sendo dada ênfase, no referido documento estruturante, à replicação de 

conhecimentos e à partilha de boas práticas entre pares e não se evidenciando, igualmente, o 

diagnóstico de necessidades de formação dos trabalhadores não docentes, esta área apresenta-se, pois, 

merecedora de maior atenção por parte dos responsáveis.   

É patente o trabalho desenvolvido desde a anterior avaliação externa para melhorar os circuitos de 

comunicação interna e externa, agilizando-os. A complementar o fluxo de informação relevante, 

veiculada a todos os intervenientes no processo educativo através dos meios tradicionais, houve uma 

aposta num circuito interno de televisão no átrio principal e no correio eletrónico. A página web, 

redesenhada e mais funcional, e os blogues sobre trabalhos dos alunos constituem também 

instrumentos digitais de eleição na divulgação de documentos estruturantes, informações específicas e 

iniciativas. No entanto, muitas atividades que são fomentadas na Escola, em particular clubes e 

projetos, deviam beneficiar de uma divulgação mais ampla, tirando partido dos canais de informação 

existentes, de modo a atrair um maior número de participantes. Sublinha-se a sistematização dos 

procedimentos internos, com efeitos positivos ao nível do planeamento e da gestão.  

As várias estruturas educativas potenciam, através da plataforma Moodle, o módulo GARE (Gestão das 

Atividades e Recursos Educativos) como ferramenta pedagógica. A eficácia do portal de gestão integrada 

para administração escolar é, muitas vezes, comprometida por problemas de ordem técnica, 

inviabilizando a sua plena utilização pelos pais e encarregados de educação. 
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A gestão ponderada dos recursos e a otimização dos espaços disponíveis são uma constante na 

generalidade da Escola. Pese embora os condicionalismos logísticos, ressalta o trabalho realizado no 

sentido de assegurar e rendibilizar os equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento da 

atividade educativa. A este nível fica, também, patente a mobilização na resolução das questões 

inerentes à falta de qualidade dos espaços escolares, em particular dos exteriores. 
 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A Escola evoluiu no campo da autoavaliação relativamente à avaliação externa de 2009, em resultado 

de um grande investimento neste âmbito, sendo de relevar a divulgação pública dos relatórios 

produzidos, aspeto considerado um ponto fraco àquela data (“a divulgação pouco abrangente dos 

resultados da autoavaliação […]”). Desde então, foi assegurada a representatividade da comunidade na 

composição da equipa (comissão de avaliação interna), com o alargamento a pessoal não docente, pais e 

encarregados de educação, alunos e representante da autarquia. No entanto, a integração de vários 

elementos do conselho geral na mesma é passível de comprometer a necessária equidistância e sentido 

crítico exigidos àquele órgão. 

Após a anterior avaliação externa, e prosseguindo com a colaboração de uma empresa de consultadoria, 

foram implementadas ações de melhoria centradas nas áreas mais débeis da vertente organizacional. 

Com a eleição e tomada de posse do atual diretor, em 2013, a Escola optou por cessar a referida 

colaboração, por entender que não dava resposta às necessidades sentidas de monitorização em outras 

áreas-chave de intervenção prioritária, que não apenas a avaliação organizacional. Conscientes da sua 

importância, os responsáveis mantiveram as ações de melhoria neste domínio. O lançamento de um 

inquérito de satisfação, por questionário, ao atual serviço de refeitório foi uma aposta feita, também, 

recentemente. 

Tendo por objetivo ultrapassar o ponto fraco que, na avaliação de 2009, apontava a “inexistência de 

metas mensuráveis para avaliação do trabalho a desenvolver, quer ao nível dos processos quer dos 

resultados [...], o que condiciona a sua operacionalização”, e pretendendo alargar o âmbito da 

autoavaliação, foi constituído um quadro de referência em consonância com o utilizado pela IGEC na 

avaliação externa das escolas e foram implementadas ações de melhoria direcionadas especificamente a 

cada grupo de recrutamento e aos diretores de turma. Estas conheceram, na generalidade, um nível de 

execução satisfatório e permitiram progressos em áreas com fragilidades identificadas, tendo estado na 

base da tomada de decisões e na definição de algumas orientações e estratégias intencionais em termos 

de organização e funcionamento. 

Apesar de existir uma reflexão cada vez maior relativamente às metas educativas da Escola, os 

relatórios, face aos diagnósticos, deverão ser mais críticos e incisivos nos aspetos a melhorar e 

focalizados nos processos, em particular no que concerne à melhoria dos resultados académicos dos 

alunos, considerando que foram atingidos parcelarmente os objetivos enunciados em algumas dessas 

metas. 

O desenvolvimento de uma Framework do Desenvolvimento Pedagógico, ainda numa fase embrionária, 

afigura-se muito pertinente em ordem à recolha de boas práticas em sala de aula e à reflexão sobre as 

mesmas e, em consequência, à delineação de oportunidades de melhoria do ensino e das aprendizagens.  

Pese embora a Escola tenha dado um passo importante nos procedimentos autoavaliativos, o reforço de 

mecanismos explícitos e estruturados de monitorização sistemática dos processos configura uma área 

onde aquela deve incidir os seus esforços. Nesse sentido, a autoavaliação dará forma a um instrumento 

de melhoria global da organização, sustentador das opções estratégicas tomadas e reforçando os seus 

efeitos no planeamento, na gestão das atividades e nas práticas profissionais, em ordem à melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos. 
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Tendo em conta os juízos avaliativos formulados neste domínio, a Escola 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 Liderança e Gestão. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola:   

 O desenvolvimento de vários projetos promotores da interação com a comunidade local e com 

reflexos positivos na formação integral dos alunos;  

 A diversificação da oferta educativa e formativa respondendo à heterogeneidade socioeconómica 

e cultural e às diferentes expetativas da população escolar, com impacto positivo no aumento da 

qualificação dos jovens e dos adultos; 

 A utilização de metodologias experimentais que fomentam o interesse pelo estudo das ciências e 

que propiciam experiências de aprendizagem enriquecedoras; 

 O estímulo à participação dos alunos em múltiplas iniciativas e projetos que impulsionam a 

melhoria de desempenhos e estimulam a curiosidade científica; 

 A atuação da direção, corresponsabilizando e valorizando os diferentes patamares de liderança, 

numa lógica de indução de melhoria organizacional; 

 A agilização dos circuitos de comunicação interna e externa, bem como a sistematização dos 

procedimentos internos, com efeitos positivos ao nível do planeamento e da gestão. 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus esforços 

para a melhoria são as seguintes: 

 A definição de estratégias articuladas nas disciplinas com menores índices de sucesso e em que 

os alunos revelam mais dificuldades, designadamente através da generalização de práticas de 

diferenciação pedagógica, de forma a haver reflexos na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados;  

 A consolidação de ações de articulação curricular, planeadas estrategicamente, de modo a 

assegurar uma maior sequencialidade das aprendizagens e um impacto crescente na melhoria 

dos resultados; 

 O investimento em mecanismos sistemáticos de supervisão da atividade letiva em sala de aula 

e na partilha de boas práticas, enquanto estratégia de formação pedagógica para a melhoria das 

aprendizagens e dos resultados; 

 A generalização da vertente formativa da avaliação a fim de melhor adequar as planificações e 

as medidas de promoção do sucesso escolar às dificuldades de aprendizagem identificadas;  

 O reforço de mecanismos explícitos e estruturados de monitorização sistemática dos processos, 

que sustentem, de forma consequente, as tomadas de decisão ao nível da melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos, da gestão das atividades e das práticas 

profissionais. 
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23-02-2015 

A Equipa de Avaliação Externa: Maria de Lurdes Campos, Maria João Pereira e Miguel Mourato 

 

 

 

 

 Concordo. À consideração do Senhor 

Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, para homologação. 

O Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

 

 

 

 

 

 

Homologo. 

O Secretário de Estado do Ensino e da  

Administração Escolar 
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