
 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-avaliação da Escola 
 

Relatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Lectivo 2007/2008 



2 

 

Índice 

 

 

I - INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 4 

II – O DESEMPENHO DA ESCOLA NAS DIMENSÕES EM ANÁLISE ........................................................ 6 

1. Resultados ....................................................................................................................................... 6 

1.1 Sucesso académico .................................................................................................................... 6 

1.2 Participação e desenvolvimento cívico ..................................................................................... 8 

1.3 Comportamento e disciplina ..................................................................................................... 9 

1.4 Valorização e impacto das aprendizagens .............................................................................. 10 

2. Prestação do serviço educativo ..................................................................................................... 11 

2.1 Articulação e sequencialidade ................................................................................................ 11 

2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula ............................................................ 12 

2.3 Diferenciação e apoios ............................................................................................................ 13 

2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem............................... 14 

3. Organização e gestão escolar ........................................................................................................ 15 

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade ................................................. 15 

3.2 Gestão dos recursos humanos ................................................................................................ 17 

3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros .......................................................................... 19 

3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa .................................... 20 

3.5 Equidade e justiça ................................................................................................................... 21 

4. Liderança ....................................................................................................................................... 22 

4.1 Visão e estratégia .................................................................................................................... 22 

4.2 Motivação e empenho ............................................................................................................ 24 



3 

 

4.3 Abertura à inovação ................................................................................................................ 25 

4.4 Parcerias, protocolos e projectos ............................................................................................ 26 

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola ................................................................... 26 

5.1 Auto-avaliação ......................................................................................................................... 26 

5.2 Sustentabilidade do progresso ................................................................................................ 27 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................. 28 

IV – NOVAS LINHAS INVESTIGATIVAS ............................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

I - INTRODUÇÃO  

 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a auto-

avaliação e para a avaliação externa. O Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, no artigo 9º, ponto 

2, alínea c) refere a importância do Relatório de Auto-Avaliação enquanto “documento que 

procede à identificação do grau de concretização dos objectivos fixados no projecto educativo, à 

avaliação das actividades da escola e da sua organização e gestão, designadamente no que diz 

respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo”. 

A Escola Secundária de Ferreira Dias promove dispositivos de auto-avaliação, tendo como principal 

motivação a necessidade de estar em permanente aprendizagem. 

A maioria dos dispositivos assenta numa dimensão formativa no intuito de desenvolver/melhorar 

a organização e o funcionamento da Escola. A recolha de informação ocorre, principalmente, duas 

vezes, por ano lectivo, tendo como principais enfoques a planificação/gestão do programa e 

articulação curricular, clima e ambiente educativo, formação interna, visitas de estudo, actividades 

de enriquecimento curricular e os diversos projectos e actividades dos alunos. Para a recolha desta 

informação, a Escola socorre-se de um conjunto de documentos de registo de dados que, depois 

de tratados, são sistematizados em relatório. A equipa responsável pela auto-avaliação destas 

dimensões da organização e funcionamento da Escola é constituída por três professores do 

Conselho Pedagógico.  

Complementarmente a este trabalho de auto-avaliação, os Coordenadores dos Directores de 

Turma avaliam os resultados académicos dos alunos com base no estudo e tratamento estatístico 

das classificações de final de período, elaborando o respectivo relatório.  

Uma outra equipa de cinco professores procede ao estudo de mais quatro domínios da avaliação 

da Escola - a prestação do serviço educativo, a organização e gestão escolar, liderança e 

capacidade de auto-regulação e melhoria da Escola – a partir do lançamento e tratamento de 

inquéritos aplicados, bianualmente, à comunidade educativa (1168 alunos, 115 professores, 6 

representantes do pessoal não docente e 585 pais e encarregados de educação), cruzando estes 

dados com os outros atrás referidos. 

Pretende-se, assim, privilegiar a diversidade de métodos de exploração da realidade, de 

respondentes e de elementos constituintes da equipa de auto-avaliação.  
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Os relatórios produzidos são analisados/discutidos pelos diversos elementos da comunidade 

educativa, principalmente, pelos docentes nos principais órgãos de gestão.  

Os resultados emergentes da auto-avaliação são utilizados, essencialmente, pelos organismos 

internos da escola, levando à produção de planos de intervenção com vista à superação dos 

pontos fracos identificados. 

O presente relatório expressa os resultados da auto-avaliação da Escola Secundária com 3º ciclo 

de Ferreira Dias, referente ao ano lectivo 2007/2008, feita com base no “Quadro de Referência 

para a Avaliação de Escolas e Agrupamentos” da IGE e nos inquéritos elaborados a partir do 

“Guião para a auto-avaliação de desempenho com base no Modelo de Excelência EFQM da 

Fundação Europeia para Gestão da Qualidade” de 2002. 

Espera-se que o processo de auto-avaliação resulte numa oportunidade de melhoria para a Escola, 

constituindo este relatório um instrumento de reflexão e de debate. De facto, ao identificar 

pontos fortes e pontos fracos, a avaliação oferece elementos para a construção ou o 

aperfeiçoamento de planos de melhoria e de desenvolvimento da Escola, em articulação com a 

administração educativa e com a comunidade em que se insere.  

A equipa de avaliação congratula-se com a atitude de colaboração demonstrada pelas pessoas 

com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação.  

O texto integral deste relatório será oportunamente disponibilizado na Plataforma Moodle. 
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II – O DESEMPENHO DA ESCOLA NAS DIMENSÕES EM ANÁLISE 

 

Avaliação por domínio-chave 

 

1. RESULTADOS  

 

1.1 Sucesso académico  

 

Em termos globais, as taxas de transição, a nível nacional, no 3º ciclo do ensino básico, em 

2006/07, foram as seguintes: no 7º ano, 77,7%; no 8º ano, 84,7%; no 9º ano, 78,2%. As taxas de 

transição, a nível de Escola, reportadas ao ano lectivo anterior, 2006/07, por ano de escolaridade, 

no 3º ciclo, foram as seguintes: no 7º ano, 88,6%, No 8º ano, 93% e no 9º a taxa de conclusão é de 

88,5%. Constata-se, então, uma diferença percentual de 10% acima da média nacional. 

No presente ano lectivo, 2007/2008, as taxas de transição a nível nacional foram: no 7ºano, 82,2%; 

no 8º ano, 88,4% e, no 9º ano, 85,7%. A nível de Escola as taxas de transição são superiores às 

médias nacionais, pois o 7º ano apresenta 91,5% de transições; o 8º ano 93,7% e o 9º ano 92,1%, 

verificando-se, também, internamente, uma melhoria dos resultados quando comparados com o 

ano anterior. 

O sucesso académico dos alunos do 9º ano, a nível dos exames nacionais das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, em 2006/07, alcançou a média de classificações de 2,3. No presente 

ano lectivo, 2007/08, a média nacional de classificações alcançada nos exames de Português e 

Matemática foi, respectivamente, de 3,4 e de 3,2. 

O sucesso académico dos alunos da ESFD, em 2007/08 acompanhou os valores médios nacionais: 

a Língua Portuguesa, 3,3; a Matemática, 3,2.  

As taxas de transição, reportadas ao ano lectivo de 2006/2007, do 10º, 11º e 12º ano nos cursos 

científico-humanísticos/gerais do ensino secundário, a nível nacional, são, respectivamente, 

79,1%, 83% e 61,5%. A nível de Escola todos os resultados são superiores às médias nacionais: 

90,8%, 90% e 90%.2 
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No presente ano lectivo, 2007/08, as taxas de sucesso académico a nível nacional, foram as 

seguintes: no 10º ano, 80,7%, no 11º ano, 87,2% e, no 12º ano, 64,8%. As taxas de transição a 

nível de Escola são superiores às médias nacionais: no 10º ano, 92,5%, no 11º ano 92,6% e no 12º 

ano 80,6%.2 

Os resultados dos alunos, tanto para efeitos de aprovação, acesso ao ensino superior ou 

integração no mundo do trabalho, são uma preocupação constante nas reflexões promovidas pela 

Escola. O Projecto Educativo incorpora esta problemática que se focaliza nos critérios de avaliação, 

procedimentos de transparência, regulação das práticas, análise e enquadramento de resultados e 

definição de estratégias conducentes ao sucesso escolar dos alunos definindo como missão 

"Promover o Sucesso Educativo numa Escola de Qualidade". Contudo, a Escola revela grande 

abertura para a discussão de todos os problemas e a implementação de um conjunto de medidas 

de apoio e remediação aos alunos com maiores dificuldades.  

A Escola ambiciona alcançar mais e melhores resultados académicos e é de relevar a determinação 

com que se trabalha para a melhoria contínua destes indicadores e o esforço de aperfeiçoamento 

para garantir eficácia no processo de triangulação entre o trabalho dos professores, as 

características das turmas e os meios utilizados para ensinar e aprender, conforme se evidencia 

nos Projectos Curriculares de Turma. 

Nos cursos tecnológicos, as taxas de transição dos 10º, 11º e 12º anos de escolaridades situam-se 

acima das médias nacionais, sendo bastante superiores no 10º e 11º anos. Embora o sucesso 

académico tenha baixado no 12º ano, a nível de Escola, mantém-se superior à média nacional. De 

realçar que na comparação entre os anos lectivos 2006/07 e 2007/08 o aumento do sucesso no 

12º ano, a nível de Escola, foi de 14,8%.2 

Assim, e considerando os resultados obtidos nos exames nacionais face à diversidade dos alunos 

que constitui o pano de fundo a partir do qual a Escola trabalha, merece relevância a adequação 

das estratégias adoptadas no sentido de responder às necessidades específicas de cada aluno e da 

transformação do espaço educativo num espaço de oportunidades para todos. 
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1.2 Participação e desenvolvimento cívico  

 

Da análise dos inquéritos, constata-se que os alunos desta Escola se sentem bem integrados e 

manifestam uma opinião muito positiva sobre a qualidade do serviço educativo que lhes é 

proporcionado. Apesar de se tratar de uma grande organização, os alunos destacam o bom 

ambiente que se vive (526 alunos), a participação nas actividades da Escola e na tomada de 

iniciativas (408 alunos). Afirmam que as regras de disciplina da Escola favorecem a convivência 

democrática e cívica (480); que incutem o respeito pelos outros (555) e pela preservação do 

ambiente (540). Os alunos reconhecem que os professores da turma desenvolvem com eles um 

método de trabalho que estimula a auto-avaliação (513) e que utilizam metodologias que 

favorecem a participação no processo de ensino e aprendizagem (542); referem, ainda, que os 

programas e as actividades de enriquecimento curricular existentes desenvolvem competências 

pessoais e sociais (542) e que gostam das turmas onde estão inseridos (506).1 

Os pais e encarregados de educação, tal como os alunos, referem que as regras de disciplina 

desenvolvem o sentido de responsabilidade e fomentam um bom clima escolar (344 pais); que a 

Escola promove orientação vocacional e conhecimento sobre os cursos ministrados no ensino 

superior (279); Os encarregados de Educação referem, também, conhecer a existência da 

associação de pais e participam nas suas iniciativas (204). Afirmam que os professores fomentam a 

participação democrática dos alunos na sua vivência quotidiana, dentro e fora da Escola (335), que 

desenvolvem hábitos de trabalho autónomo (343), e que os programas e as actividades de 

complemento curricular desenvolvem competências pessoais e sociais nos alunos (357). Os pais 

estão satisfeitos com os resultados escolares dos filhos (308) e com o facto de os mesmos 

frequentarem a ESFD (346). Referem, ainda, que o ensino que é proporcionado aos seus 

educandos corresponde às suas expectativas (359) e que o ensino que os filhos têm é de qualidade 

(355), concluindo que o ensino que a Escola ministra é de qualidade (371).1 

A Escola assume-se como um espaço privilegiado para a fruição e construção da cultura, visando 

proporcionar a alunos e docentes múltiplas oportunidades para se desenvolverem, no sentido de 

uma formação permanente e integral. São inúmeras as actividades que permitem a alunos, 

docentes e funcionários, criar laços de identidade com esta instituição. Em muitas das actividades 

que desenvolve, a Escola está aberta à comunidade. Destacam-se alguns projectos de grande 

tradição que transportam a Escola para lá da fronteira da sala de aula, tais como as actividades da 

Biblioteca, as Olimpíadas da Matemática e da Química, o Canguru Matemático sem Fronteiras; as 

actividades do Desporto Escolar com especial destaque para os campeonatos inter-turmas e inter-

                                                           
1
 Anexo 1 



9 

 

escolas e para o voleibol feminino, o Projecto de Promoção e Educação para a Saúde (PES), A 

Educação pelos pares; a Robótica 2008 inserido no Programa de Apoio à Qualidade nas Escolas, 

como projectos inovadores em que os alunos são o verdadeiro centro /foco da organização 

escolar. O Projecto de Tutorias e o Português Para Todos (PPT).  

Outros projectos abrem as fronteiras, levando a Escola para lá do país, designadamente o Projecto 

MUN, o Clube Europeu, as Olimpíadas da Física com a brilhante participação de uma aluna desta 

Escola, que integrou o grupo que representou Portugal no Vietnam. A dinamização cultural da 

Escola é também feita através de exposições, debates, conferências, bem como da aproximação 

com a comunidade envolvente. Não obstante os alunos sentirem que a Escola se abre e fomenta a 

sua participação, denota-se a carência de estratégias formativas junto dos delegados de turma, no 

sentido de ampliar as suas capacidades de liderança e de representação.  

 

 

1.3 Comportamento e disciplina  

 

A Escola tem-se mantido como um espaço de segurança para todos os que a frequentam, como 

podemos comprovar pelas respostas dos alunos aos inquéritos: as regras de disciplina favorecem a 

convivência democrática e cívica (480 alunos), o respeito pelos outros (555), a preservação do 

ambiente (540); dentro do espaço escolar cultiva-se o respeito mútuo (555) e os conflitos são 

resolvidos com justiça e de forma pedagógica (447).1  

Os encarregados de educação, em resposta aos inquéritos, consideram que há uma boa relação 

entre os professores e os alunos (347) e entre professores e encarregados de educação. Afirmam, 

também, que as regras de disciplina favorecem a convivência democrática e cívica (480 alunos), o 

respeito pelos outros (555) e a preservação do ambiente (540); dentro do espaço escolar, cultiva-

se o respeito mútuo (555) e os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica (447). 

Consideram, ainda, que a Escola lhes inspira confiança e sentem que há segurança e um bom 

acompanhamento dos alunos. 1 

As situações problemáticas são pontuais e têm recebido, no imediato, a intervenção da 

comunidade e o auxílio das entidades competentes, nomeadamente, no âmbito do programa 

Escola Segura. O Conselho Executivo pauta a sua actuação por critérios de rigor e exigência em 

relação ao comportamento e disciplina dos alunos. Verifica-se que nos anos terminais de ciclo (9º 

e 12º) se regista um menor número de situações problemáticas de comportamento e disciplina. 
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1.4 Valorização e impacto das aprendizagens  

 

A Escola procura a estimulação e a valorização das aprendizagens e dos saberes nas diferentes 

áreas do currículo. Os alunos referem que o ensino que recebem corresponde às expectativas 

criadas (643) e que estão satisfeitos com a forma como se ensina nesta Escola (660). Têm 

confiança nos professores (533), aconselhando os amigos a virem para esta Escola (396). Dizem 

que o ensino que recebem é de qualidade (623) e que estão satisfeitos com os resultados 

académicos (461). Dizem, também, que os professores desenvolvem metodologias que favorecem 

a participação dos alunos no processo de ensino e de aprendizagem (542) e que os programas e 

actividades de enriquecimento curricular desenvolvem competências pessoais e sociais (542).1  

Os resultados dos concursos nacionais de acesso ao ensino superior, de 2007 e 2008, evidenciam 

que os alunos desta Escola a procuram, essencialmente, com vista ao prosseguimento de estudos. 

Estes resultados são um indicador da qualidade e do impacto das aprendizagens após a conclusão 

do ensino secundário. 

Em 2007, na 1ª fase de exames, 64% dos alunos que tencionavam candidatar-se, apresentaram 

candidatura 39%. Foram colocados na primeira fase 84% destes alunos, tendo 51% obtido 

colocação na primeira opção. 

Em 2008, na 1ª fase de exames, 62% dos alunos que tencionavam candidatar-se, apresentaram 

candidatura 46%. Foram colocados na 1ª fase 77% destes alunos, tendo 57% obtido colocação na 

primeira opção. Na 2ª fase, foram colocados na primeira opção 36%. 

Também a quantidade de alunos inseridos nos quadros de mérito da Escola (Quadros de Valor e 

Excelência, de Excelência ou só de Valor) são um bom indicador da qualidade e impacto das 

aprendizagens. Assim, no ano lectivo anterior, 2006/07, pela excelência dos resultados obtidos, 

integraram os quadros de valor e excelência 45 alunos do ensino básico e 92 alunos do ensino 

secundário. 

No presente ano lectivo, 2007/08, pela excelência dos resultados obtidos, integraram os quadros 

de mérito da Escola, 50 alunos do ensino básico e 117 alunos do ensino secundário. 

Realçamos também a diversidade de prémios obtidos pelos alunos nos projectos em que 

estiveram envolvidos, com destaque para o Projecto Robótica 2008 que após a sua apresentação 

pública, passou uma imagem da Escola para a Comunidade Educativa envolvente e para o País 

capaz de atrair novos alunos motivados para as matérias que o Núcleo de Ciência e Tecnologia 

pretende divulgar. 
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No presente ano lectivo a ESFD candidatou-se à Educação Extra-Escolar, constituindo-se como 

escola pólo para o ensino da língua portuguesa a estrangeiros (Português Para Todos) o que dá 

acesso à nacionalidade portuguesa. 

A oferta formativa da Escola, diversificada e flexível, exige a todos os profissionais um trabalho 

permanente de planificação e articulação curricular.  

 

 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

 

2.1 Articulação e sequencialidade  

 

Os grupos de recrutamento, através da constituição de equipas de planificação e articulação 

curricular, têm procurado monitorizar estas actividades, no sentido de acompanhar o processo e 

produzir relatórios (intermédios e finais) que funcionem como instrumentos de reflexão para os 

agentes educativos.  

 

A metodologia adoptada consiste nas reuniões de planificação das actividades por disciplina/ano, 

acompanhada da análise dos materiais que são arquivados em dossiês dos respectivos grupos de 

recrutamento. Este processo de monitorização do trabalho efectuado no seio dos grupos deverá 

ser um estímulo para a procura de melhores práticas e de uma cultura de escola estimulante para 

todos os actores da ESFD, como se evidencia no relatório final do Plano Anual de Actividades: a 

avaliação intermédia e anual das actividades do PAA, realizada por grupo disciplinar e 

departamento, mostra um elevado nível de desempenho, nas actividades de planificação, 

correspondendo o valor mais baixo à planificação de aulas, 3.3, numa escala de 1 a 4.2 

 

A sequencialidade é uma prioridade e encontra-se contemplada nos critérios gerais para a 

distribuição do serviço docente. Nestas circunstâncias e sempre que possível, o docente deve dar 

continuidade à disciplina/turma. A preocupação com os resultados académicos dos alunos 

motivou os professores do departamento de Matemática e Ciências Experimentais a optar por 

integrar os Testes Intermédios Nacionais na sequencialidade das suas práticas, considerando-os 

como elementos de avaliação cotados com o peso dos testes sumativos. 
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2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula  
 

O acompanhamento e a supervisão interna da prática lectiva ocorre, fundamentalmente, nos 

momentos em que se faz o ponto de situação em relação ao cumprimento dos programas, tendo 

em conta as planificações efectuadas e através da análise de situações de manifesto insucesso, 

quer ao nível da disciplina, quer ao nível dos conselhos de turma.  

Os coordenadores dos directores de turma, ao apresentarem os relatórios em Conselho 

Pedagógico, propiciam espaços de debate e reflexão nos grupos de recrutamento. Os docentes 

procuram calibrar os testes e as classificações para cada disciplina de forma a garantir um 

processo articulado e que assegure a melhor preparação dos alunos para os exames nacionais.  

No que respeita à formação contínua de professores, o Projecto Educativo da Escola privilegia uma 

formação permanente entre pares, no contexto do trabalho cooperativo, sem esquecer o 

necessário investimento nas áreas científicas das diferentes especialidades, ou nas didácticas 

específicas, dadas as exigências da revisão curricular do ensino secundário. O Projecto propõe, 

ainda, a implementação de um Plano Interno de Formação (PIF) numa perspectiva de formação 

centrada na escola.2  

Da análise dos inquéritos aos alunos, torna-se evidente que os professores os informam sobre as 

finalidades e objectivos da disciplina (604), que apontam os seus progressos e dificuldades (574) e 

que definem e combinam com eles os critérios de avaliação (465). Os alunos dizem também que 

os professores desenvolvem métodos de trabalho que fomentam a auto-avaliação (513), que 

desenvolvem formas de organização do trabalho que criam um ambiente propício à aprendizagem 

(558) e que lhes fornecem orientações sobre como estudar (443).1 

Os encarregados de educação, por sua vez, referem também que são informados, periodicamente, 

sobre os progressos e dificuldades dos seus educandos (304) e que os processos de avaliação dos 

alunos são adequados e articulados com o ensino que é ministrado na Escola (383). O director de 

turma promove a participação dos pais e encarregados de educação no processo de ensino –

aprendizagem (286).1 

Da análise da avaliação do Plano Anual de Actividades, no que concerne ao planeamento e 
articulação curricular, ressalta que, para os professores, o desenvolvimento da prática lectiva 
centrada no desenvolvimento de competências, a preocupação na diversidade e na qualidade dos 
métodos e técnicas dentro da sala de aula, assim como a planificação de actividades e de 
instrumentos complementares, são preocupação constante dos grupos disciplinares, que 
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classificam o seu desempenho, em média de muito bom, pois estas actividades são concretizadas 
muito frequentemente, ou mesmo sempre.2 
 

 

2.3 Diferenciação e apoios  

 

A resposta às necessidades educativas de cada aluno corresponde a uma linha de orientação e 

assume-se como uma preocupação da escola. O acompanhamento dos alunos é garantido por 

professores e técnicos empenhados, com muito bom nível de participação e de trabalho 

colaborativo, envolvendo também os docentes das turmas e os serviços de Psicologia e Orientação 

e de Educação Especial.  

A detecção dos alunos que carecem de apoio psicopedagógico parte dos conselhos de turma ou 

do próprio encarregado de educação, sendo dedicada particular atenção aos alunos portadores de 

necessidades educativas especiais e aos alunos sinalizados com o perfil adequado para o 

acompanhamento por um professor tutor. No primeiro caso, releva-se o apoio dado aos alunos 

abrangidos pelo Decreto-Lei 319; respectivamente 11 no ensino básico e 15 no secundário, que 

apresentavam, genericamente as seguintes deficiências: visuais, auditivas, mentais (linguagem, 

cognitivas e emocionais) e motoras. No segundo caso foram apoiados 40 alunos, integrados nos 

diferentes perfis sinalizados (Veja-se o Relatório das Tutorias). 

Os Serviços de Psicologia e Orientação, centralizados numa única técnica, cobrem a quase 

totalidade dos problemas diagnosticados, mediante um plano anual de actividades que tenta 

responder às necessidades da Escola. Para além do atendimento individualizado dos alunos dos 

ensinos básico (42 alunos) e do secundário (102 alunos), a psicóloga atendeu 34 encarregados de 

educação, 10 professores tutores, para análise da situação dos alunos e preparação do processo 

de tutorias; preparou e dinamizou o lançamento do programa de tutorias, em três sessões; Fez 

sessões pontuais com os 14 alunos do CEI e 10 alunos do CMA; Participou nos conselhos de turma 

semanais dos cursos CEF sobre a avaliação do aproveitamento e comportamento das 

turmas/alunos. Elaborou 10 relatórios de encaminhamento de alunos para a Clínica da Juventude, 

o CADIN e para psicólogos privados. Colaborou com três grupos de alunos em trabalhos de Área 

de Projecto do 12º ano nos temas “Orientação Escolar e Profissional”, “Obesidade” e “O Papel do 

Psicólogo na Escola” Realizou sessões de sensibilização e informação a três turmas do 12º ano por 

solicitação dos directores de turma. Realizou uma sessão de informação para os alunos do ensino 

nocturno sobre o acesso ao ensino superior e alternativas de formação após o 12º ano. Atendeu 3 

alunos do ensino nocturno; realizou o atendimento e orientação a 13 alunos candidatos para a 

constituição da turma CEF, tipo 3, do Curso de Electricista de Instalações para o ano 2008/09. 
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Apoiou a realização das matrículas das 7 turmas que transitaram do 9º para o 10º ano. (Veja-se 

Relatório do SPO).  

Nesta avaliação do SPO é evidente o excesso de trabalho que recai sobre uma só profissional, 

justificando-se a necessidade de aumentar o número de técnicos para atender à diversidade, 

complexidade e inúmeras solicitações que ocorrem anualmente na Escola.  

Conforme consta do relatório de avaliação do PAA, os grupos pedagógicos consideram, que 

embora o nível de desempenho nesta área da diferenciação e apoios seja, bom – frequente – é um 

campo onde se pode ir mais longe. De realçar contudo, que os grupos consideram ter havido 

melhoria, em relação ao ano de 2006/2007. O lançamento das tutorias poderá ser uma das razões 

que levam os grupos pedagógicos a considerar esta melhoria.2 

 

 

2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem  

 

Os Clubes, o Desporto Escolar, os Laboratórios, a dinamização da Biblioteca escolar, a inserção em 

projectos de valorização pessoal e social, a aposta firme nas TIC, contam-se entre os múltiplos 

dispositivos que a Escola mobiliza para o desenvolvimento de oportunidades de aprendizagem e 

valorização das actividades de enriquecimento curricular.  

Salientam-se, neste âmbito, alguns projectos de grande tradição como as actividades da Biblioteca 

escolar, as actividades do Desporto Escolar com especial destaque para os campeonatos inter-

turmas de voleibol e andebol e inter-escolas de voleibol, andebol e dança, e o voleibol feminino 

regional e nacional, o projecto de Promoção e Educação para a Saúde (PES), Projecto Educação 

pelos Pares, Projecto de Tutorias, o ensino de português para estrangeiros (PPT), o Gabinete de 

Apoio ao Aluno da Noite (GAAN), entre outros.  

A Escola está bem apetrechada para a utilização das tecnologias da informação e comunicação. As 

múltiplas ofertas educativas sustentam a estratégia de motivação e inclusão de alunos que 

procuram percursos escolares alternativos e permitem o despertar para os saberes práticos e as 

actividades profissionais. Todavia, regista-se o menor aproveitamento das aulas de substituição 

para promover o ensino e o treino de estratégias de aprendizagem, enquanto factores de 

promoção do sucesso educativo.  

O ensino experimental das ciências (Matemática, Físico-Química e Biologia/Geologia) emerge 

como um dos pontos fortes da escola, sustentado no elevado índice de utilização do Laboratório 

de Matemática e a qualidade dos respectivos equipamentos. 
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Além disso, como valor acrescentado ao ensino experimental das ciências em contexto de sala de 

aula, a concretização de actividades de enriquecimento curricular, as visitas de estudo e os 

projectos científicos são apostas fortes do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

e também do Departamento de Tecnologias, embora este com menor incidência, como se pode 

observar na análise destas actividades, nos relatórios do PAA, quer de 2006/2007, quer de 

2007/2008. No entanto não podemos deixar de frisar a diminuição de vistas de estudo em 

2007/2008, ao mesmo tempo que duplicaram as actividades de enriquecimento curricular 

centradas na Escola.2 

De realçar ainda as actividades no domínio das artes plásticas além das temáticas transversais ao 

currículo, como a educação ambiental, para a cidadania e saúde. 

 

 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

 

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade  

 

Dada a dimensão da Escola e a diversidade da sua oferta formativa, a articulação curricular, no 

plano do funcionamento das diferentes estruturas de orientação educativa, constitui o maior 

desafio a fazer cumprir. O Projecto Educativo identifica esta problemática pelo que foram criadas 

estruturas de acompanhamento e de avaliação a este nível. Dado que a Escola não se pode 

constituir como espaço construtor de realidades sociais isoladas do contexto em que se insere, é 

sua opção o investimento nas alternativas que possam minimizar a ausência de condições 

materiais por parte das famílias. Assim, através da oferta formativa diversificada, dos apoios 

educativos, dos serviços e recursos que disponibiliza, bem como da forma como constitui turmas, 

planifica e avalia os alunos, a Escola promove a integração de todos na comunidade educativa.  

A criação, desde o início do ano, de 7 turmas de cursos EFA Básico, mostra o envolvimento na 

aposta nacional na qualificação dos Recursos Humanos, num percurso onde se valorizam as 

competências de cada um, adquiridas ao longo da vida.  

 

No final de Março, iniciaram-se os cursos EFA Secundário, de formação geral, com uma turma. A 

Escola mobilizou um grupo de 20 docentes, na discussão do enquadramento e metodologias 

específicas destes cursos. Realizou-se uma oficina de formação, para melhor dar resposta às 

exigências do trabalho por competências e em par pedagógico. De realçar que alguns destes 

docentes, exerceram o cargo de formadores da turma do curso EFA Secundário em regime de 

voluntariado. 
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Um dos projectos da Escola, para a integração dos novos alunos do regime diurno reside, 

precisamente, na recepção de boas-vindas feita pelo Conselho Executivo e directores de turma. 

Esta experiência tem-se revelado positiva, contribuindo para um ambiente mais acolhedor entre 

os alunos recém-chegados e aqueles que já dominam o espaço da Escola. Conforme se constata 

pelos inquéritos aos encarregados de educação, estes dizem concordar com as finalidades e os 

objectivos do Projecto Educativo da Escola (292), com o Regulamento Interno (348) e que as 

famílias são incentivadas a participar nas actividades escolares (205).1 

Os alunos realçam, nas respostas aos inquéritos, que na Escola não existem tempos mortos (418), 

que o tempo de aprendizagem está bem aproveitado (551) e que os programas das disciplinas são 

cumpridos (598).1 

Os professores, nos seus inquéritos referem a sua participação na vida da Escola, com especial 

destaque para o trabalho habitual em equipa (80), a definição dos objectivos educativos de Escola 

(61), a gestão dos programas curriculares (74), definições de metodologias de ensino (73) e 

organização de actividades de complemento curricular (64).1 

A supervisão pedagógica, a monitorização dos resultados escolares e o desenvolvimento científico 

e pedagógico dos docentes são garantidos pelas diferentes estruturas e assumidos como 

prioridades no Projecto Educativo, que pugna pela obrigatoriedade do trabalho cooperativo no 

domínio da articulação de ano/disciplina e ao nível departamental e interdepartamental. A 

avaliação dos resultados e o acompanhamento destas estruturas de orientação educativa estão 

previstos e realizam-se trimestralmente.  

O relatório do PAA evidencia a articulação entre as actividades lectivas e as actividades constantes 

do PAA, através do seu grau de concretização. Os grupos disciplinares e os departamentos 

consideram que esta articulação é frequente.2  
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3.2 Gestão dos recursos humanos  

 

O Conselho Executivo privilegia um modelo de gestão de recursos humanos baseado num 

equilíbrio de consensos, na medida em que ausculta as suas preferências em matéria de 

continuidade de turmas e/ou disciplinas, desempenho de cargos, entre outros, levando as suas 

propostas à discussão no Conselho Pedagógico. 

O Conselho Pedagógico aprova, anualmente, os critérios para a distribuição do serviço docente, 

muito embora se reserve a possibilidade de fazer reajustes, tendo em conta os perfis profissionais, 

na constituição de equipas pedagógicas.  

Os pais afirmam ter conhecimento do funcionamento interno da Escola e consideram a instituição 

de confiança. Dos inquéritos lançados aos encarregados de educação, estes referem que a 

organização e o funcionamento da Escola são bons (353), não há tempos mortos, no seu 

funcionamento (268), e o tempo de aprendizagem na sala de aula é bem aproveitado (341); as 

pessoas convocadas são atendidas à hora marcada, sem adiamento (323); são informados 

formalmente de todas as actividades desenvolvidas na Escola (255); existe um sistema de controlo 

de entradas e saídas e que funciona (323). Os funcionários que lidam habitualmente com o público 

estão claramente identificados (270). Os pais estão informados dos meios através dos quais 

podem pedir informações e esclarecimentos e fazer reclamações (305).1 

Nos serviços de secretaria é usado um sistema de marcação de vez por senhas (354), a 

comunicação da Escola com os pais e encarregados de educação é feita de forma clara e simples 

(363). Os pais afirmam conhecer os Serviços de Psicologia e Orientação ((339) e que estão 

satisfeitos com estes serviços (249) bem como com os serviços prestados pela Biblioteca da Escola 

(310), pela Reprografia (323),  e pela Papelaria (397).1 

Afirmam ainda que os directores de turma comunicam aos pais e encarregados de educação o 

horário de atendimento (320), e estes consideram -no adequado (280); Na Escola há garantia de 

privacidade no atendimento das famílias (358).1 

Dos inquéritos dos alunos constata-se que estes estão satisfeitos com a Escola que lhes 

proporciona um bom clima e ambiente de trabalho (526) e que a organização e o funcionamento 

da Escola são bons (457). Referem que os serviços da Escola estão bem sinalizados e orientam 

bem as pessoas que a não conhecem (459); sabem a quem se devem dirigir na Escola, conforme o 

assunto que querem tratar (533); Referem que existe um sistema de controlo de entradas e saídas 

que funciona (448) e que a Escola se preocupa com a segurança na circulação dos alunos à entrada 

e saída da mesma (535); os funcionários que lidam habitualmente com o público (pessoal de 

secretaria, auxiliares de acção educativa, vigilantes, funcionários da portaria, entre outros) estão 

claramente identificados (403); no serviço de secretaria é usado um sistema de marcação de vez 
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(540); existe um Serviço de Psicologia e Orientação (568) e que são orientados na sua escolha 

profissional (412). Dizem que as convocatórias são feitas com antecedência adequada e clarificam 

o assunto, a hora e o local do atendimento (568) e que as pessoas convocadas são atendidas à 

hora marcada (473). Os alunos dizem também que obtêm sempre, atempadamente, resposta às 

questões que colocam (494). Apesar do estado de envelhecimento e degradação dos espaços 

escolares, os alunos referem estar satisfeitos com as instalações que a Escola tem (443), que estão 

bem aproveitadas (448), e que são mantidas em estado de conservação, higiene e segurança 

(442).1 

Os professores dizem que o Conselho Executivo reconhece e valoriza o seu trabalho (71) e o 

trabalho dos professores em geral (59); sentem-se respeitados e valorizados (73), reconhecem que 

podem sempre dar a sua opinião e que são escutados (69), que são motivados a participarem no 

planeamento da acção educativa e da organização escolar (639), e que na atribuição do trabalho 

docente se tem em conta as necessidades das tarefas a desempenhar (64).1 

O relatório anual do PAA revela que a grande maioria dos grupos de recrutamento considera que 

existe na Escola uma excelente definição de grupos de trabalho e respectivas competências, tendo 

estes a capacidade de tomar decisões, o que prefigura um elevado grau de autonomia. No 

entanto, os grupos que integram o departamento de tecnologias têm uma opinião muito contrária 

à dos restantes grupos pedagógicos. (ver gráfico desta questão).2 

A insuficiência do número de auxiliares de acção educativa face à dimensão da Escola e ao seu 

horário de funcionamento (das 8:15 às 23:50 horas), é um constrangimento da organização que 

exige um esforço permanente de flexibilização dos serviços. Não obstante este facto, a gestão 

praticada, evidencia a disponibilidade para a candidatura a diferentes projectos e atesta, também, 

o esforço sistemático do corpo docente e não docente na melhoria contínua das condições em 

que, quotidianamente, exercem a sua profissão.  
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3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros  

 

No que concerne à gestão dos recursos materiais e financeiros, e da análise dos inquéritos dos 

alunos, verifica-se que as matérias referentes à segurança e ao atendimento às famílias são as que 

se encontram privilegiadas na avaliação da Escola. Assim, os alunos referem que se sentem 

seguros e acompanhados, nesta Escola (549), e que há garantia de privacidade do atendimento 

aos alunos e às famílias (563). Salientam o bom funcionamento de algumas estruturas, 

nomeadamente os serviços de secretaria, referindo que têm instalações adequadas para o 

atendimento do público em termos de acessibilidade e de espaço (526) e que estão bem 

organizados (401). Referem ainda estar informados sobre as actividades que se realizam na Escola 

(504), sobre os serviços de apoio existentes (460) e que estão satisfeitos com os manuais escolares 

adoptados pela Escola (586). Os pais e encarregados de educação estão informados dos meios 

através dos quais podem pedir informações e esclarecimentos e fazer reclamações (483), e dizem 

que são aceites e são dadas respostas a pedidos feitos oralmente, por telefone, por fax, por mail, 

outros… (501). Referem ainda que as informações prestadas, quer aos alunos, quer às famílias são 

sempre exactas, claras e actualizadas (459), 671 alunos referem como ponto fraco, neste capítulo, 

a não existência de pagamento electrónico nos serviços de secretaria, o que só pode ser analisado 

como sendo uma confusão relativamente ao conceito de “pagamento electrónico” porque nesta 

Escola existe um sistema de segurança que obriga ao pagamento de todos os serviços (papelaria, 

bar, refeitório, secretaria) através do cartão de estudante electrónico, evitando-se, deste modo, os 

pagamentos com dinheiro.1  

A maioria dos encarregados de educação considera que existe segurança na Escola e um bom 

acompanhamento dos seus educandos (317), exprimindo satisfação com os serviços prestados 

quanto à sua organização e funcionamento. Referem que a Escola se preocupa em responder 

sempre e atempadamente às questões que colocam (303), que o serviço de acção social escolar 

prestado é de qualidade (281). Dizem que os serviços de secretaria têm instalações adequadas 

para o atendimento do público, em termos de acessibilidade e de espaço (263), e disponibilizam 

impressos/formulários e valores selados (327). Os serviços da Escola estão bem sinalizados e 

orientam as pessoas (275). A Escola preocupa-se em responder sempre e atempadamente às 

questões colocadas pelos pais (303), e que são aceites e são dadas respostas a pedidos feitos 

oralmente, por telefone ou outros meios (fax, email…) (280); O refeitório da Escola funciona bem e 

a comida tem boa qualidade (312); o bar da Escola funciona bem e os produtos nele vendidos são 

de confiança e têm boa qualidade (357). Os encarregados de educação são mais críticos 

relativamente ao estado de conservação e higiene da Escola, considerando-o insuficiente, sendo 

uma área onde ainda há muito a fazer (236).1 

Releva-se ainda, neste capítulo, a dinâmica da Escola na captação de recursos financeiros, a partir 

de alugueres das suas instalações/equipamentos, tais como as salas de informática e outras; as 
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candidaturas a projectos de financiamento designadamente, os cursos EFA, os cursos profissionais, 

o Projecto Português para Todos, os projectos apresentados à Câmara Municipal de Sintra 

(PAQUE), os projectos do Ministério da Educação (PAM, PES, PLN…) entre outros. Não obstante 

esta dinâmica, a Escola debate-se com a insuficiência de recursos financeiros para assegurar a 

manutenção regular dos equipamentos de utilização intensiva, sobretudo do parque informático, 

das fotocopiadoras e a modernização e actualização dos Laboratórios de Biologia/Geologia e 

Físico-Química. 

Os grupos pedagógicos consideram, contudo, haver uma gestão eficiente dos materiais e 

equipamentos disponíveis. 2 

 

 

3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa  

 

A Escola assume que uma das áreas fortes e resultante das medidas propostas e desenvolvidas 

com o actual Projecto Educativo é, precisamente, a que incide sobre a participação dos pais e 

encarregados de educação. Estes, presentes e activos em todos os órgãos em que participam, 

estão sempre em momentos muito concretos do desenvolvimento das actividades da Escola 

(actividades culturais, espectáculos, sessões de abertura do ano lectivo, de entrega de prémios, 

reuniões de direcção de turma ou de conselhos de turma, entre outras), a sua participação é 

sistemática e regular.  

Os professores referem haver uma boa articulação da escola com as famílias (72).1 

Os encarregados de educação revelam conhecer os documentos estruturadores da orgânica e 

funcionamento da Escola, designadamente o Projecto Educativo (258) e o Regulamento Interno 

(356). Afirmam estar satisfeitos com o atendimento que a Escola lhes proporciona (328) e que 

estão informados, formalmente, de todos os serviços de apoio ao aluno que a Escola oferece 

(264). Referem, contudo, que a sua participação na construção do PEE é insuficiente (207).1 

Os alunos também reforçam a boa articulação entre a Escola e as famílias, ao referirem que os 

seus pais e encarregados de educação estão bem informados sobre o seu comportamento na 

escola (604), sobre as acções de orientação vocacional desenvolvidas na Escola (468) e sobre as 

actividades escolares (436). Referem que os directores de turma promovem a participação dos 

pais e encarregados de educação no processo de ensino e aprendizagem (481). Os alunos 
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conhecem o Regulamento Interno da Escola (650). Contudo, referem não ter sido ouvidos para a 

elaboração do RIE (877) e que desconhecem o PEE (440).1 

Tanto a autarquia (Câmara Municipal de Sintra e Juntas de Freguesia de Agualva e Cacém) como a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação têm apoiado a ESFD em projectos específicos, na 

manutenção dos espaços verdes, na realização de eventos culturais e no financiamento de 

prémios a atribuir aos alunos A escola mantém, ainda, um conjunto vasto de parcerias com 

instituições locais de carácter social, cultural e com empresas.  

 

 

3.5 Equidade e justiça  

 

Existe uma actuação sistemática muito orientada para a equidade e justiça no tratamento dos 

alunos, na medida em que tudo se abre para todos, e os alunos manifestam uma forte 

identificação com a sua Escola.  

Releva-se a existência de estratégias pró-activas de identificação, acompanhamento, valorização e 

encaminhamento dos alunos com mais dificuldades e/ou com situações familiares mais 

desfavorecidas para alternativas curriculares promotoras de sucesso, que se materializam em 

novas ofertas curriculares. É neste quadro que se integra a orientação transmitida pela Escola que, 

apesar de imensa, não deixa de ser uma outra família para cada um de nós, onde impera a 

tolerância pela diferença, o respeito pelos outros, o afecto, o prazer do desempenho da nobre 

profissão que exercemos. Os inquéritos lançados aos diferentes actores da comunidade educativa 

evidenciam isso mesmo. 

Os alunos sentem-se integrados na Escola (634) e justamente avaliados (540), respeitados (526) e 

sentem que a Escola valoriza as diferentes culturas e saberes (546). Referem que são atendidos 

pelos professores sempre que os procuram para tratar qualquer assunto (602) e que os 

professores exercem as suas funções com seriedade profissional, porque raramente faltam (538). 

Os auxiliares de acção educativa atendem-nos bem quando os procuram para tratar qualquer 

assunto (424). Nesta Escola há respeito pelas pessoas (473), os conflitos são resolvidos com justiça 

e de forma pedagógica (447) e o Conselho Executivo sabe gerir, com justiça, os conflitos que 

surgem na Escola (467).1 

Os encarregados de educação revelam ter confiança nos professores dos seus filhos e, de uma 

maneira geral, no pessoal docente e não docente da Escola (367), que esta colabora com as 

famílias para evitar que os alunos faltem às aulas (328) e que as suas opiniões são tidas em 
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consideração (232). Na Escola há garantia de privacidade do atendimento aos alunos e famílias 

(342), os pais são sempre atendidos de forma cortês e eficaz (327) e nos serviços de secretaria o 

atendimento é personalizado (354); os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica 

(325) e o Conselho Executivo da Escola é dinâmico e sabe gerir os conflitos que surgem (303).1 

 

 

4. LIDERANÇA  

 

4.1 Visão e estratégia  

 

A visão estratégica e mobilizadora desta escola aponta para uma gestão em contexto de mudança. 

Nesta visão, o conceito de “escola de referência” assume capital importância na promoção de uma 

cultura de qualidade e rigor face à actual diversidade na formação de saberes e ao confronto com 

uma grande variedade e situações de aprendizagem. 

As estruturas de liderança redimensionam a Escola numa perspectiva organizacional, distinta das 

demais organizações pela sua especificidade, pela construção social operada por professores, 

alunos, pais, pessoal não docente e elementos da comunidade, reforçando o carácter de interesse 

público pelo serviço que presta e pela certificação de saberes que proporciona, na medida em que 

ela se constitui como uma unidade social. 

A ESFD evidencia uma acentuada interacção entre os órgãos de liderança – Assembleia de Escola, 

Conselho Executivo e Conselho Pedagógico – que é determinante para a definição da sua própria 

identidade.  

Os órgãos de gestão funcionam numa lógica de coerência e articulação consubstanciada na 

elaboração articulada dos respectivos Planos de Actividades. Cada órgão faz a sua agenda 

particular, seguida da articulação conjunta das agendas. Assim, O Conselho Executivo define as 

linhas do plano de trabalho para cada ano lectivo, e o Conselho Pedagógico e a Assembleia 

complementam e articulam estas linhas com os seus Planos de Actividades. Todas as matérias 

estruturantes do funcionamento e organização da Escola são levadas à consulta do Conselho 

Pedagógico e, posteriormente, aprovadas em Assembleia de Escola.  

A Escola é, antes de mais, um organismo do qual é impossível modificar uma das suas partes sem 

afectar o todo, pelo que se torna imperioso o exercício de um trabalho de complementaridade 

entre os três órgãos de liderança. Esta tem sido a aposta desta Escola, que se tem revelado uma 
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boa aposta, evidenciada nos inquéritos lançados à comunidade educativa onde a liderança é vista 

como coesa e sólida. 

No presente ano lectivo e em protocolo com a Junta de Freguesia de Agualva, a Escola constituiu-

se como escola promotora do ensino da língua portuguesa para estrangeiros, com vista à real 

integração desses alunos tanto na sociedade como no mundo do trabalho.  

A equipa da ESFD constituída para esse efeito preparou materiais didácticos para implementar 

esta nova modalidade de formação.  

Ainda neste ano lectivo, apresentou a candidatura ao Programa Operacional Potencial Humano 

(POPH) no âmbito do QREN, fundo social europeu, através da DRELVT que permitirá o acesso a um 

certificado que releva para efeitos de aquisição de nacionalidade, autorização de residência 

permanente e/ou estatuto de residente de longa duração. 

A escola constituiu-se, ainda, como oferta dos Cursos integrados no Programa Novas 

Oportunidades, oferecendo além dos cursos CEF, Profissionais e EFA, básico e secundário.  

A Escola assinou um protocolo para a instalação de um Centro Novas Oportunidades, para 

certificação de adultos e jovens com o Básico e o Secundário, por forma a apoiar a vasta 

comunidade das freguesias da Cidade de Agualva-Cacém. Tem ainda propostas já aprovadas para a 

concretização de um curso Profissional na área do Turismo. A aposta firme numa oferta formativa 

diversificada e flexível capaz de responder a um público escolar muito heterogéneo assume-se 

como um dos traços mais marcantes da visão e estratégia desta organização. A escola pretende 

ser um referencial de qualidade para a comunidade que a corporiza assumindo os desafios que 

este referencial pedagógico implica.  

Os pais/encarregados de educação apercebem-se que a Escola tem como preocupação a 

qualidade e o rigor e, assim, nos resultados dos inquéritos, respondem que o Conselho Executivo 

da Escola é competente, dinâmico e sabe gerir os conflitos que surgem (306); têm confiança nos 

professores dos seus filhos (363) e no pessoal docente da Escola (370) assim como no pessoal não 

docente (308). Existe uma boa relação com os professores dos seus filhos (332) e também entre 

pais/encarregados de educação e professores da Escola (369). 1 

A comunicação entre a Escola e as famílias é eficaz, através da caderneta do aluno, como referem 

os encarregados de educação (277).1 

 

Os alunos referem que a Direcção Executiva é competente e dinâmica. (468); os professores estão 

satisfeitos com os alunos (73) evidenciando um clima propício ao desenvolvimento da estratégia 

desta Escola em se constituir como escola envolvida na promoção de uma cultura de qualidade e 

rigor.1 
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4.2 Motivação e empenho  

 

A Escola desenvolve inúmeras actividades de integração onde se observa uma prática de partilha e 

de convívio entre os diferentes elementos da comunidade. Evidencia-se uma cultura muito 

própria, alicerçada num corpo docente de grande estabilidade e num empenho sistemático de 

manutenção das tradições culturais que definem o perfil e a identidade da Escola.  

A gestão é participativa e motivadora do envolvimento, comprometimento e responsabilidade dos 

diferentes órgãos e estruturas de orientação educativa. Deste modo, os professores tomam 

decisões e responsabilizam-se por elas, conseguindo fazê-lo em articulação saudável com o 

Conselho Executivo conforme se constata nos resultados dos inquéritos. Consideram assim que 

são motivados a participarem e darem ideias sobre questões pedagógicas e outras relativas à vida 

da escola (73), que participam na organização do Regulamento Interno - metodologia, estrutura, 

reformulação – (56) e que recebem a formação adequada para o seu desenvolvimento profissional 

e pessoal (63). No departamento, os professores são ouvidos para definirem o plano anual de 

formação (62). Consideram também que a Direcção Executiva motiva os seus colaboradores (63), 

apoia activamente todos os professores que têm iniciativas de inovação e de melhoria (75) e 

interessa-se pessoalmente na resolução conjunta dos problemas que os professores podem ter na 

sala de aula (52). Nesta Escola, os professores são encorajados a serem inovadores e a 

desenvolverem melhores práticas educativas (55).1 

A grande maioria dos grupos de recrutamento considera que existe na escola uma excelente 

definição de grupos de trabalho e respectivas competências, tendo estes a capacidade de tomar 

decisões, o que prefigura um elevado grau de autonomia. No entanto, os grupos que integram o 

departamento de tecnologias têm uma opinião muito contrária à dos restantes grupos. (ver 

gráfico desta questão). 2 

Os alunos, por sua vez, reflectem o clima de motivação e empenho da Escola, respondendo, de 

uma forma clara, aos inquéritos, que gostam de estar nesta Escola (561), têm confiança nesta 

Escola (539) e que o atendimento aos alunos e ao público em geral, é feito de forma eficaz e cortês 

(457). Consideram os professores profissionais atentos, ao responderem que há uma boa relação 

entre estes e os alunos (581), que os professores dão orientações sobre como estudar (443), 

incutem-lhes hábitos de estudo e de trabalho autónomo (496) e motivam-nos para a 
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aprendizagem ao longo da vida (562). Os alunos sentem-se à vontade, na sala de aula, para 

expressarem as suas dúvidas (540).1 

Os encarregados de educação, em resposta ao s inquéritos lançados pela Escola, referem que esta 

lhes inspira confiança (349), que o atendimento é, em geral, eficaz e cortês (321) e que os 

professores desenvolvem nos seus filhos hábitos de estudo e de trabalho autónomos (281).1  

 

 

4.3 Abertura à inovação  

 

A Escola mostra-se aberta à inovação, considerando-se que a maioria dos professores manifesta 

disponibilidade para desenvolver melhores práticas educativas.  

Tal como já foi referido no ponto anterior, os professores, porque estão empenhados, investem na 

melhoria da sua prática lectiva em função da melhoria dos resultados dos alunos, recebendo a 

formação adequada para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. O Conselho Executivo 

motiva os seus colaboradores, apoia activamente todos os professores que têm iniciativas de 

inovação e de melhoria e incentiva a inovação e o desenvolvimento de melhores práticas 

educativas. 

Os alunos respondem aos inquéritos, de uma forma expressiva, referindo que os seus professores 

de turma dialogam com eles (609) e usam as tecnologias de informação e comunicação e outros 

recursos que os estimulam e os preparam para uma aprendizagem independente (491).1 

Os espaços em que a Escola tem vindo a intervir, e os equipamentos que a Escola têm adquirido 

resultam de um esforço sistemático do Conselho Executivo no sentido de se apetrechar com 

qualidade para enfrentar a diversidade da oferta formativa que proporciona. 

A multiplicidade de actividades de enriquecimento curricular e transversal ao currículo demonstra 

a forte vontade de concretizar a mudança e a inovação, levando os alunos e a comunidade 

educativa a participar, abrindo novos horizontes além da sala de aula. 
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4.4 Parcerias, protocolos e projectos  

 

Merecem especial relevância as parcerias e protocolos com entidades diversas, com as quais a 

escola mantém relações de cooperação, destacando-se a ligação à Câmara Municipal de Sintra, 

nos seus diferentes Departamentos, ao Programa Polis de Agualva-Cacém, às Juntas de Freguesia 

de Agualva e Cacém, ao Centro de Saúde do Cacém, ao Centro de Emprego de Sintra, à PSP – 

Escola Segura e a várias empresas com as quais são celebrados protocolos com vista à colocação 

de estagiários dos cursos tecnológicos, profissionais e CEF’s. 

Destaca-se o protocolo celebrado com o CINEL – Centro de Formação Profissional da Indústria 

Electrónica, centro de gestão protocolar do IEFP que permitirá a abertura na nossa Escola de um 

CNO (Centro Novas Oportunidades) destinado ao Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC). 

 

 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA  

 

5.1 Auto-avaliação  

 

A auto-regulação e a aposta na melhoria contínua da Escola são uma preocupação permanente. A 

auto-avaliação e os seus resultados são instrumentos de referência para a melhoria da 

organização.  

O investimento da Escola neste domínio é apreciável e tem-se traduzido num vasto leque de 

iniciativas que procuram interna e externamente, contributos reflexivos e críticos sobre o processo 

e o produto que pautam o trabalho da organização. Neste âmbito, foi elaborado um Projecto de 

Avaliação, que se encontra direccionado para as áreas de intervenção consideradas prioritárias, 

tais como a avaliação dos resultados internos e externos dos alunos e a avaliação do desempenho 

das estruturas de articulação curricular. É feita, ainda, a avaliação anual das práticas 

desenvolvidas, tendo por base a elaboração e análise dos relatórios das diversas estruturas de 

orientação educativa.  
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A avaliação intermédia e final das actividades do PAA, é uma realidade há vários anos, 

considerando os grupos pedagógicos que esta é muito frequente. As actividades passíveis de 

avaliação qualitativa, visitas de estudo, outras actividades de enriquecimento, são avaliadas na sua 

larga maioria de muito bom ou bom. No entanto, nem todas as actividades foram avaliadas da 

mesma forma, por isso há que reforçar os mecanismos de parametrização de todos os indicadores, 

para que seja possível avaliar todas as componentes da comunidade Escola com os mesmos 

critérios. Apenas se considera insuficiente a avaliação do Plano Interno de Formação, aspecto que 

deve ser melhorado.2 

A multiplicidade de estruturas dentro da Escola, envolve um trabalho de coordenação muito 

efectivo, o que por vezes se torna difícil, atendendo à rotatividade de cargos e, por vezes, a 

alguma dispersão da informação. 

 

 

5.2 Sustentabilidade do progresso  

 

Os resultados alcançados, a estabilidade e a motivação dos actores da comunidade educativa, os 

seus níveis de participação, a qualidade do clima interno e da relação com a comunidade e o 

desempenho da liderança garantem que a Escola realiza um progresso sustentado, como tem sido 

evidenciado ao longo deste documento. 

Este progresso decorre da definição clara de uma visão, missão e estratégia de Escola, com 

características pedagógicas e sociais bem dirigidas e soluções organizativas inovadoras. 

Refira-se, a título de exemplo, que a Escola integra, habitualmente, projectos no âmbito do 

Programa COMENIUS que pretendem desenvolver, entre os diferentes países envolvidos, a 

reflexão sobre o desenvolvimento sustentado e a comparação e divulgação das boas práticas 

pedagógicas a nível europeu. 

Permanece a convicção de que a ESFD revela grande capacidade para incrementar a sua 

autonomia na adequada gestão dos recursos, no planeamento das actividades educativas e na 

organização escolar como é evidenciado na avaliação do PAA.2 

A Escola conhece os seus pontos fracos e desenvolve os mecanismos para pôr em prática uma 

estratégia de melhoria, de modo a ultrapassar as dificuldades diagnosticadas na auto-avaliação.  

A Escola conhece e tem capacidade de aproveitar as oportunidades que o contexto lhe oferece 

para melhorar a sua oferta educativa e o seu desempenho. 
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III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Escola apresenta um conjunto de pontos fortes entre os quais se destacam:  

• A liderança democrática e assente na participação activa dos colaboradores; 

• O comportamento e a disciplina dos alunos;  

• O sentido de pertença evidenciado pelos alunos desta Escola e que se manifesta na preservação 

dos equipamentos ao seu dispor. 

• A grande abertura à comunidade e a dedicação e investimento da comunidade escolar;  

• A oferta alargada de actividades de enriquecimento curricular e a abertura à diversidade e à 

mudança;  

• A aposta na utilização das tecnologias de informação e comunicação como recurso de gestão 

organizativa e como instrumento estruturador de aprendizagens;  

• A capacidade de auto-regulação e de melhoria contínuas;  

• A cultura de inclusão evidenciada na diversidade de ofertas curriculares da escola;  

• O ambiente favorável ao trabalho em equipa, a disponibilidade e a partilha de experiências, 

documentos e materiais , geradores de um bom relacionamento interpessoal dos professores; 

 

Constituem alguns dos pontos fracos:  

• A limitação dos recursos financeiros para assegurar a manutenção regular dos equipamentos, 

sobretudo do parque informático, das fotocopiadoras e do material de suporte para as aulas 

práticas. 

• Os equipamentos materiais e instalações que condicionam as práticas inovadoras; 

• A insuficiência do número de auxiliares de acção educativa face à dimensão da Escola e ao seu 

horário de funcionamento. 

• Uma certa reserva em acompanhar as exigências introduzidas no Sistema, por parte do pessoal 

não docente. 
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• Pouco convívio informal entre os professores, devido ao excesso de trabalho burocrático 

introduzido na carreira docente; 

• Um Plano Interno de Formação que responda às exigências das necessidades actuais do Ensino 

 

 

IV – NOVAS LINHAS INVESTIGATIVAS 

 

Numa perspectiva de futuro, a Escola deve investir num conjunto de factores que constituam 

vantagens para o desenvolvimento da sua visão e estratégica, bem como do seu Projecto 

Educativo, entre os quais se salientam:  

• Operativizar a verificação constante da auto-avaliação da Escola, com a missão de aumentar a 

fiabilidade das evidências produzidas; 

• Uniformizar os tempos de apresentação dos documentos de avaliação de actividades em todos 

os grupos pedagógicos e estruturas da instituição Escola, de forma a constituírem, 

permanentemente, um recurso acessível a toda a Comunidade Escolar; 

• Reformular o questionário de avaliação de actividades do PAA, no sentido de melhorar as 

respostas a todos os campos em avaliação; 

• Divulgar publicamente as múltiplas actividades de enriquecimento curricular que podem tornar 

a Escola pólo de atracção para mais alunos e para docentes que se identifiquem com o Projecto 

apresentado; 

• Implementar estratégias formativas junto dos delegados de turma e da própria Associação de 

Estudantes com vista a potenciar a energia dos nossos jovens na participação e intervenção 

cívicas. 
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