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A Equipa de Autoavaliação da Escola recebeu os relatórios dos Planos de Melhoria dos 
seguintes Departamentos: 
 
 Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: grupos pedagógicos 500; 510; 520; 

540. 
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas: grupos pedagógicos 400; 403; 410; 420. 
 Departamento de Línguas: grupos pedagógicos 300; 320; 330.  
 
Os relatórios foram elaborados em consonância com as dimensões previstas no Projecto 
Educativo, nomeadamente: 
 
A – Educação, Ensino e Aprendizagem; 
B – Clima e Ambiente Educativo; 
C – Comunidade Educativa; 
D – Organização Estrutural e Gestão. 
 
Todos os grupos analisaram as dimensões A e C. Relativamente às outras, cada grupo 
destacou aquelas que lhes pareceram mais pertinentes. 
 
Os registos apresentaram uma acentuada diversidade, traduzida em diferentes tipologias na 
sua estrutura – estando uns organizados em grelha, outros em texto contínuo; uns 
encontravam-se articulados com as metas de Escola, outros com as de grupo disciplinar e 
outros ainda não apresentaram qualquer articulação; alguns continham a quantificação dos 
resultados e outros não. Estes factos, foram geradores de grande disparidade de informação. 
 
Face ao exposto, chegou-se à conclusão que a diversidade de registos foi um factor de 
constrangimento na obtenção de conclusões fiáveis. 
 
Da análise holística dos documentos, foi possível constatar que: 
 
 Todos os grupos pedagógicos colocam especial enfoque na análise da Dimensão A; 
 A Dimensão C também é analisada por todos os grupos; 
 As outras Dimensões que se referem a actos de gestão não foram facilmente mobilizadas 

para análise, deduzindo-se da sua pouca pertinência; 
 Não foram detectados pontos fracos em nenhum grupo pedagógico, passíveis de serem 

ultrapassados pela prática pedagógica 
 
 A Equipa de Autoavaliação decidiu arquivar em dossiê os diferentes documentos 
apresentados, juntamente com este relatório crítico. 
 
Desta decisão se deu conhecimento em Conselho Pedagógico, conforme se encontra registado 
na acta número vinte e três, deste órgão, de vinte e cinco de Janeiro de dois mil e onze. 
 
 
  


