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 Pontos Fortes
◦ Atributos da organização que ajudam a 

alcançar os seus objectivos

 Pontos Fracos
◦ Atributos da organização que prejudicam o cumprimento 

dos seus objectivos

 Oportunidades
◦ Condições ou possibilidades externas à organização que 

poderão favorecer o cumprimento dos seus objectivos

 Constrangimentos
◦ Condições ou possibilidades externas à organização que 

poderão ameaçar o cumprimento dos seus objectivos



 O bom desempenho dos alunos, acima das 
médias nacionais, tanto na avaliação interna 
como externa;

 A forte identificação dos alunos com a Escola, 
estimulada por iniciativas geradoras do sentido de 
pertença;

 A oferta educativa/formativa diversificada e 
adequada às necessidades e expectativas da 
comunidade;



 O bom acompanhamento dos alunos com 

necessidades educativas especiais, resultante da 

boa articulação entre todos os intervenientes, e 

dos que manifestam outras dificuldades, 

designadamente através do programa tutorias;

 A abrangência do currículo proporcionada pelas 

actividades de enriquecimento e complemento 

curricular e pela diversidade de projectos 

promovidos;



 O Plano Interno de Formação, coerente com as 

necessidades e privilegiando a formação entre pares;

 A forte participação dos pais e encarregados de 

educação na vida escolar e da Associação de Pais 

como parceiro fundamental na resolução dos 

problemas;

 A boa imagem da Escola na comunidade, considerada 

uma referência pelo serviço educativo prestado e pelo 

impacto dos resultados dos alunos;



 O empenho e motivação das lideranças e do 

corpo docente, o espírito de abertura para novos 

projectos e a capacidade de encontrar soluções 

em parcerias estratégicas;

 A cultura de auto-avaliação existente e a 

motivação da comunidade escolar para tornar 

consequentes os planos de melhoria.



 A inexistência de mecanismos que garantam a 

gestão articulada do currículo, o que compromete 

a sua articulação vertical e horizontal;

 A opção de abertura das salas pelos assistentes 

operacionais, o que dificulta a gestão dos 

recursos, diminuindo, por vezes, o tempo efectivo 

de aula;



 A divulgação pouco abrangente dos resultados da 

auto-avaliação da Escola, o que pode limitar os 

esforços de aperfeiçoamento e a sustentabilidade 

do progresso;

 A inexistência de metas mensuráveis para 

avaliação do trabalho a desenvolver, quer ao nível 

dos processos quer dos resultados nalguns 

planos de melhoria, o que condiciona a sua 

operacionalização.



 A requalificação da Escola, no âmbito do 

programa de modernização das escolas 

secundárias.



 A actual sobrelotação da Escola, considerando a 

escassez dos espaços, com consequências no 

seu regime de funcionamento.


