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CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB ES 

Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães, 

Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira 
    • •   

Escola Básica da Quinta da Vala, Vila Franca de Xira • •       

Escola Básica de Alverca - Malva Rosa, Alverca do 

Ribatejo, Vila Franca de Xira 
• •       

Escola Básica n.º 1 de Alverca do Ribatejo, Vila 

Franca de Xira 
  •       

Escola Básica n.º 4 de Alverca do Ribatejo, Vila 

Franca de Xira 
  •       

Jardim de Infância do Calhandriz, Vila Franca de 

Xira 
•         

Jardim de Infância n.º 1 de Alverca do Ribatejo, Vila 

Franca de Xira 
•         

Jardim de Infância n.º 2 de Alverca do Ribatejo, Vila 

Franca de Xira 
•         

Jardim de Infância n.º 3 de Alverca do Ribatejo, Vila 

Franca de Xira 
•         
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1 – INTRODUÇÃO 

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

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

avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 

jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 

avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 

incumbida de dar continuidade ao programa de 

avaliação externa das escolas, na sequência da 

proposta de modelo para um novo ciclo de 

avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 

Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 

março). Assim, apoiando-se no modelo construído 

e na experimentação realizada em doze escolas e 

agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 

esta atividade consignada como sua competência 

no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 

janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 

avaliação externa do Agrupamento de Escolas 

Pedro Jacques de Magalhães – Vila Franca de 

Xira, realizada pela equipa de avaliação, na 

sequência da visita efetuada entre 20 e 23 de 

fevereiro de 2017. As conclusões decorrem da 

análise dos documentos fundamentais do 

Agrupamento, em especial da sua autoavaliação, 

dos indicadores de sucesso académico dos alunos, 

das respostas aos questionários de satisfação da 

comunidade e da realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 

fomente e consolide a autoavaliação e resulte 

numa oportunidade de melhoria para o 

Agrupamento, constituindo este documento um 

instrumento de reflexão e de debate. De facto, ao 

identificar pontos fortes e áreas de melhoria, 

este relatório oferece elementos para a 

construção ou o aperfeiçoamento de planos de 

ação para a melhoria e de desenvolvimento de 

cada escola, em articulação com a administração 

educativa e com a comunidade em que se insere.  

A equipa de avaliação externa visitou a escola- 

-sede do Agrupamento, os jardins de infância do 

Calhandriz e n.º 2 de Alverca do Ribatejo, bem como as escolas básicas da Quinta da Vala e de Alverca – 

Malva Rosa.  

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

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

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios   

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e muito acima dos valores esperados na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 

respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam 

na totalidade dos campos em análise, em resultado de 

práticas organizacionais consolidadas, generalizadas e 

eficazes. A escola distingue-se pelas práticas exemplares em 

campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 

totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais generalizadas e eficazes. 

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

com os valores esperados na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos fortes 

nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens 

e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco 

consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas 

da escola.   

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito aquém dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos 

pontos fortes na generalidade dos campos em análise. A 

escola não revela uma prática coerente, positiva e coesa. 

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

Avaliação Externa das Escolas 2016-2017 serão disponibilizados na página da IGEC. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, com sede na escola básica com a mesma 

designação, foi constituído em 2003 e sujeito à avaliação externa das escolas em março de 2011. Está 

localizado no concelho de Vila Franca de Xira, integrando nove estabelecimentos de educação e ensino, 

supracitados.  

No presente ano letivo, o Agrupamento é frequentado por um total de 2167 crianças e alunos, sendo 390 

da educação pré-escolar (17 grupos), 740 do 1.º ciclo do ensino básico (29 turmas), 396 do 2.º ciclo (14 

turmas) e 641 do 3.º ciclo (23 turmas). 

Fazem parte da população escolar cerca de 5% de estrangeiros, a maioria proveniente do Brasil. Quanto 

à ação social escolar, verifica-se que 74% dos alunos não beneficiam de auxílios económicos. 

Relativamente às tecnologias de informação e comunicação, 93% têm computador com acesso à internet. 

Da análise dos indicadores relativos à filiação dos alunos constata-se que 25% dos pais e das mães têm 

habilitações de nível superior, 37% possuem o ensino secundário e 35% exercem funções profissionais de 

nível superior e intermédio. 

O serviço educativo é prestado por 146 docentes, dos quais 75% pertencem aos quadros e 87% lecionam 

há 10 ou mais anos, o que revela significativa experiência profissional. Os não docentes, num total de 57 

trabalhadores, integram 46 assistentes operacionais, nove assistentes técnicos e dois técnicos 

superiores. 

De acordo com os dados de referência disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência, relativos ao ano letivo de 2014-2015, o Agrupamento, quando comparado com as outras escolas 

públicas, evidencia variáveis de contexto bastante favoráveis, embora não seja dos mais favorecidos. 

Salientam-se a percentagem dos alunos que não beneficiam da ação social escolar e a média do número 

de anos das habilitações dos pais e das mães. 

 

3 – AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 

tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 

formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Na educação pré-escolar, a análise dos progressos das crianças é contínua, suportada na observação 

naturalista em contexto de dinâmica de grupo, permitindo compreender as aprendizagens de cada 

criança. Neste processo é valorizada a participação das famílias e de outros intervenientes. Os registos 

individuais, elaborados trimestralmente, são partilhados com os pais e encarregados de educação, num 

registo estruturado individual, sendo realizada uma análise descritiva que traduz as competências 

alcançadas nas diferentes áreas, domínios e subdomínios das orientações curriculares.  

As taxas de conclusão observadas no 6.º e no 9.º ano de escolaridade, quando comparadas com as de 

escolas com variáveis de contexto análogo, evidenciam consistência ao longo do triénio de 2012-2013 a 

2014-2015 e situam-se acima dos valores esperados no último ano letivo em análise. No 4.º ano, no 

mesmo período, registam-se ligeiras oscilações, ficando em linha com o esperado em 2014-2015.  



 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães – VILA FRANCA DE XIRA 

3 

Os resultados obtidos na avaliação externa de português, no ano letivo de 2014-2015, estão acima dos 

valores esperados no 6.º ano e situam-se em linha no 9.º, o que representa uma tendência de melhoria 

relativamente aos dois primeiros anos do triénio em apreço. No 4.º ano estes valores estão aquém dos 

esperados em 2013-2014 e em 2014-2015, o que merece atenção no sentido de serem aclaradas as causas 

que mais influenciam estes resultados e que constituem o foco das ações de melhoria. 

No que respeita à disciplina de matemática, em 2014-2015, os valores observados estão acima dos 

esperados no 6.º e no 9.º ano e revelam consistência ao longo do triénio analisado. No mesmo ano letivo, 

os resultados do 4.º ano situam-se em linha com os esperados, evidenciando uma melhoria 

relativamente a 2013-2014, no qual se tinham posicionado aquém do esperado.  

O Agrupamento apresenta variáveis de contexto bastante favoráveis e, no triénio em análise, os valores 

observados situam-se globalmente acima dos esperados, o que evidencia a eficácia das estratégias 

implementadas com vista a aumentar o sucesso.  

O conselho pedagógico e as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica analisam de 

forma sistemática os resultados académicos, tendo em conta as classificações internas e as obtidas nas 

provas de avaliação externa, bem como a sua evolução e a comparação com as médias nacionais e com as 

metas estabelecidas no âmbito do projeto educativo.  

Entre os fatores explicativos do insucesso, os docentes assinalam, por exemplo, a falta de hábitos de 

trabalho, de leitura e de escrita dos alunos, assim como a sua reduzida capacidade de concentração. 

Apontam igualmente causas endógenas aos processos de ensino e de aprendizagem, em sala de aula, 

tais como a utilização de estratégias de motivação para a aprendizagem de determinados conteúdos 

programáticos, que nem sempre é suficientemente valorizada nas práticas letivas. 

No triénio de 2013-2014 a 2015-2016, as taxas globais de abandono escolar são residuais e têm vindo a 

decrescer (0,3%, 0,2% e 0,1%). 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

Na educação pré-escolar, as crianças são envolvidas na apresentação de sugestões para a organização do 

grupo e para as atividades a desenvolver, tendo a seu cargo algumas tarefas. Os alunos são incentivados 

a participar na vida da escola elegendo os delegados e subdelegados de turma, os quais reúnem com 

periodicidade em assembleia para discutir assuntos do seu interesse e para apresentar propostas com 

vista à resolução de problemas ou à melhoria das condições de aprendizagem. Têm igualmente 

representação na equipa de autoavaliação e são mobilizados para avançar com propostas no âmbito do 

orçamento participativo. 

No 1.º ciclo, a assunção das referidas funções é, nalgumas turmas, rotativa, mudando em cada período 

letivo, de modo a permitir que um maior número de alunos interiorize e experiencie tais 

responsabilidades. A realização de assembleias de turma, enquadradas na oferta complementar 

(sociedade e cidadania), viabiliza o debate sobre temáticas diversificadas. 

No entanto, os alunos nem sempre percecionam o impacto das suas propostas e não se concretizou ainda 

a constituição de uma associação de estudantes, o que poderia alargar as formas de participação já 

estabelecidas, pelo que permanece como um aspeto que continua a merecer o apoio e o incentivo da 

direção. Foi, portanto, parcialmente superado o ponto fraco que assinalava na anterior avaliação 

externa "A inexistência de uma estratégia bem definida com vista ao envolvimento mais profícuo dos 

alunos nas questões relativas ao funcionamento do Agrupamento".   

O Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde constitui uma área muito valorizada, no 

âmbito da formação pessoal e social de crianças e alunos, desenvolvendo-se numa perspetiva 

transversal, que fomenta a articulação curricular, com o apoio de parceiros locais. No mesmo sentido, o 
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Desporto Escolar motiva os alunos para a prática da atividade física e promove a aquisição de 

competências sociais. 

As crianças e os alunos conhecem e respeitam, de um modo geral, as regras instituídas e têm um 

comportamento adequado, o que contribui para um ambiente educativo tranquilo e propício à 

aprendizagem. O número de ocorrências de natureza disciplinar decresceu significativamente ao longo 

do triénio de 2013-2014 a 2015-2016 (190, 169, 100), incidindo sobretudo no 3.º ciclo. Também é muito 

reduzida a taxa relativa à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, correspondendo, no último 

ano em apreço, a cinco alunos aos quais foi feita repreensão registada e a seis que foram sujeitos a 

suspensão (nunca superior a três dias).  

Para o efeito tem sido relevante a atuação assertiva e célere, em especial dos diretores de turma e da 

direção, promovendo os valores de respeito e de convivência cívica, assentes no diálogo com os alunos 

envolvidos e com os respetivos pais e encarregados de educação. 

As ações de solidariedade integram as práticas pedagógicas em todos os níveis de educação e ensino, 

traduzindo-se no estímulo permanente à entreajuda na realização das tarefas escolares, bem como na 

participação em campanhas de cooperação e recolha de bens, algumas sugeridas pelos alunos, 

destinadas a ajudar famílias e instituições de cariz social (Este Natal faz Sorrir VII, Maratona de Cartas 

da Amnistia Internacional, Reciclar para Ajudar…, por exemplo). 

O Agrupamento conhece as escolhas dos alunos após a conclusão do 9.º ano de escolaridade, verificando-

se que, em 2015-2016, a maioria optou pelos cursos científico-humanísticos e aproximadamente 32% 

seguiram a via dos cursos profissionais. Deste modo, foi superado o ponto fraco que referia na anterior 

avaliação externa "A ausência de mecanismos de acompanhamento do percurso escolar e profissional 

dos alunos, após conclusão dos seus estudos, que permitam conhecer com rigor o impacto das 

aprendizagens". 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A inquirição efetuada à comunidade educativa relativamente à prestação do serviço educativo pelo 

Agrupamento, no âmbito da presente avaliação externa, revelou índices de satisfação/concordância 

bastante elevados, em especial no que respeita aos pais e encarregados de educação das crianças que 

frequentam a educação pré-escolar, que destacam gostar do jardim de infância e estar satisfeitos com o 

desenvolvimento dos filhos, e aos alunos do 1.º ciclo, que salientam perceber o que o professor explica 

nas aulas e gostar das atividades de expressão plástica. Os alunos do 2.º e do 3.º ciclo realçam conhecer 

as regras de comportamento e ter amigos na escola, enquanto os respetivos pais conferem maior 

relevância à disponibilidade do diretor de turma e à ligação que este estabelece com a família. Docentes 

e não docentes valorizam o facto de a escola ser limpa e segura. A utilização frequente do computador 

em sala de aula regista níveis de concordância inferiores.  

O Agrupamento promove o reconhecimento do mérito evidenciado pelos alunos, mediante a atribuição 

de prémios que distinguem os que revelam atitudes exemplares de superação das suas dificuldades, 

alcançam excelentes resultados escolares, produzem trabalhos académicos relevantes ou desenvolvem 

iniciativas edificativas de índole social. Para o efeito, o quadro de honra e o de excelência valorizam os 

sucessos dos alunos do 4.º ano de escolaridade, do 2.º ciclo e do 3.º. Os respetivos diplomas são entregues 

no âmbito da comemoração do Dia do Agrupamento, em cerimónia aberta à comunidade educativa. 

Existe uma cultura de proximidade e de ligação ao meio envolvente, que se traduz na participação das 

famílias e das entidades locais em celebrações dinamizadas por crianças e alunos e nas exposições que 

divulgam os respetivos trabalhos e atestam as aprendizagens realizadas. O envolvimento em eventos 

concelhios, como As Jornadas Pedagógicas de Vila Franca de Xira e o desfile de Carnaval, bem como a 

valorização das atividades de animação e apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular, 
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devidamente planeadas e supervisionadas, também são exemplo da conjugação de esforços e da 

qualidade do serviço prestado à comunidade.  

Em suma, a ação do Agrupamento 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. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de 

MUITO BOM no domínio Resultados.  

  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

A gestão articulada do currículo é identificada como área prioritária e as respetivas orientações são 

explicitadas com detalhe para todos os níveis de educação e ensino no plano de desenvolvimento do 

currículo. Tem integrado consistentemente e ao longo de anos letivos sucessivos as ações de melhoria 

decorrentes do processo de autoavaliação, bem como as delineadas no âmbito do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar, que reforçam uma abordagem integradora dos diferentes saberes 

disciplinares.  

Em consequência, os docentes trabalham regularmente em conjunto para elaborar as planificações, 

construir instrumentos de avaliação, definir perfis de aprendizagem e preparar projetos e atividades. 

Esta articulação reflete-se no plano anual de atividades, nos projetos curriculares de grupo e nos planos 

de turma e abrange questões pedagógicas, metodologias de ensino e conteúdos. Tem tido um impacto 

positivo no desenvolvimento de práticas de interdisciplinaridade, com base em projetos, por exemplo, e 

na sequencialidade das aprendizagens, designadamente no que respeita à transição de ciclos de 

escolaridade. 

Existe também articulação e colaboração dos docentes titulares de grupo e de turma com os 

responsáveis pelas atividades de animação e apoio à família e com os dinamizadores das atividades de 

enriquecimento curricular, e, ainda, destes com os professores do 5.º ano de escolaridade, no sentido de 

conjugar estratégias e projetos.  

A contextualização do currículo assenta na caracterização detalhada dos grupos e das turmas e na 

generalização das avaliações de diagnóstico, que permitem aos docentes conhecer os interesses e as 

dificuldades das crianças e dos alunos. É fomentada igualmente pela realização de atividades 

diversificadas que proporcionam o conhecimento do património local, ao nível natural, histórico e 

cultural (O Museu vem à Escola – A Lenda da Fonte do Choupal, O Canto dos Pássaros e Encontros com 

a História e o Património – Fósseis no Concelho de Vila Franca de Xira, entre outras).  

No sentido de planificar de forma adequada as práticas letivas, os docentes analisam a informação 

constante dos projetos curriculares de grupo e dos planos de turma, relativa ao percurso escolar das 

crianças e dos alunos, em reuniões destinadas a preparar sobretudo as transições entre ciclos de 

educação e ensino, nas quais participam oportunamente os titulares de grupo e de turma.  

O planeamento contempla as diferentes modalidades de avaliação e os vários instrumentos, realçando o 

respetivo contributo para a regulação do ensino e para a fundamentação das decisões atinentes ao 

desenvolvimento do currículo.  

O trabalho colaborativo dos docentes está instituído de forma consistente, concretizando-se na 

constituição de equipas que discutem questões de natureza pedagógica e curricular, elaboram 

documentos comuns e partilham materiais didáticos. As reuniões regulares, as coadjuvações e a 
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realização de tarefas em conjunto ampliam as oportunidades de reflexão sobre os assuntos relacionados 

com a atividade letiva e com o conhecimento das crianças e dos alunos. 

 

PRÁTICAS DE ENSINO 

A análise sistemática dos resultados é utilizada para fundamentar a reformulação das estratégias, para 

implementar medidas de promoção do sucesso e para permitir uma gestão do currículo mais adequada 

aos ritmos e necessidades das crianças e dos alunos. Contudo, não tem sido plenamente aproveitada 

para generalizar e reforçar a implementação da diferenciação pedagógica, pelo que a reflexão em torno 

da gestão de sala de aula, no 2.º e no 3.º ciclo, constitui uma área a aprofundar.  

É de destacar o trabalho de proximidade e de articulação desenvolvido pelos professores de educação 

especial com a psicóloga, os diretores e conselhos de turma, os docentes titulares de grupo e de turma, 

apoiando as aprendizagens e promovendo a inclusão das crianças e dos alunos com necessidades 

educativas especiais. No acompanhamento destes alunos valoriza-se o apoio em sala de aula. O processo 

de referenciação e de avaliação é cuidadosamente monitorizado, a fim de assegurar o rigor dos critérios 

de elegibilidade. 

São rentabilizadas estruturas e serviços do meio local, em particular para garantir o acesso a terapias 

específicas, nomeadamente através do Centro de Recursos para a Inclusão da CERCIPÓVOA. É 

também promovida a sensibilização da comunidade escolar através da realização de ações em parceria 

com a Mithós – Histórias Exemplares – Associação de Apoio à Multideficiência (E se fosse Eu?, entre 

outras). As taxas de sucesso dos alunos com necessidades educativas especiais melhoraram ao longo do 

triénio de 2013-2014 a 2015-2016, situando-se entre 95% e 100%, no último ano letivo.  

O Agrupamento implementa iniciativas com o propósito de estimular a melhoria de desempenhos e de 

valorizar as potencialidades das crianças e dos alunos, tais como exposições dos seus trabalhos, atuações 

em datas comemorativas e participação em concursos locais e nacionais, de que são exemplos 

Ecoescovão Mais Criativo, Super P – Português, Gramaticando, Olympiades de la Lecture, Guess What?, 

campeonatos SuperTmatik, Canguru Matemático, Olimpíadas Nacionais de Biologia Júnior e 

numerosos torneios desportivos.  

A curiosidade científica é incentivada na educação pré-escolar, envolvendo as crianças em tarefas de 

descoberta e de interação com os seus pares, no âmbito da área de conhecimento do mundo. No mesmo 

sentido, no ensino básico os alunos realizam trabalho prático e laboratorial e são motivados para a 

resolução de problemas (Clube de Matemática, campeonatos de Mancala e de Abalone). Participam em 

programas ambientais (Pilhão vai à Escola e Brigada do Amarelo), em projetos (Malva Magalhães/IBM 

e Cidades Sustentáveis) e em atividades (Ateliê Rochas e Minerais, Clube de Ciência, Ciência na 

Cozinha e Natal Químico), sendo algumas destas iniciativas transversais aos vários níveis de educação 

e ensino. 

A dimensão artística é muito valorizada, com reflexos no desenvolvimento do sentido estético e da 

criatividade das crianças e dos alunos, o que os motiva para as aprendizagens curriculares. Estes são 

envolvidos em atividades e projetos diversificados (Aprendizes do Fingir, A Arte não é só uma Palavra, 

Concurso Escolar de Flauta de Bisel, Mostra de Teatro da PJM, Rancho Folclórico) e frequentam os 

clubes (Teatro, Música e Oficina d'Artes). Em parceria com o Conservatório Regional Silva Marques, é 

oferecido o ensino especializado da música e da dança, em regime articulado. 

A utilização das bibliotecas escolares e das bibliomanias (em dois jardins de infância) favorece a 

divulgação, o apoio e a orientação de atividades de promoção da leitura e da literacia, algumas das quais 

em parceria com o município, tais como Festa da Leitura, Plano Nacional de Leitura, encontros com 

escritores e dramatizações. Todavia, persistem limitações à realização de tarefas de pesquisa com 
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recurso às tecnologias de informação e comunicação devido, sobretudo, à escassez e inoperacionalidade 

das mesmas, o que também se verifica em sala de aula. 

Está instituída a supervisão da prática letiva, que abrange todos os docentes e vem sendo desenvolvida 

em contínuo e de forma consistente nos departamentos curriculares, sob a responsabilidade dos 

respetivos coordenadores. Estes utilizam instrumentos de apoio à observação em sala de atividades/ 

aula e promovem a reflexão dos seus pares, nos momentos de discussão com o observado e em reuniões 

alargadas e regulares de partilha.  

Esta prática tem possibilitado a identificação de dificuldades, com a consequente atuação para 

minimizá-las, e tem contribuído para o desenvolvimento profissional. No entanto, mantém-se como uma 

área prioritária, podendo evoluir para diferentes formas de operacionalização, a fim de motivar os 

docentes para refletir sobre as práticas e para aprofundar este conhecimento, perspetivando a sua 

sustentabilidade, de modo a ter ainda maior impacto na qualidade do ensino ministrado. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

O plano de desenvolvimento do currículo explicita as orientações estruturantes que valorizam 

transversalmente a avaliação de diagnóstico, modalidade estratégica para a articulação entre os 

diferentes níveis/ciclos. Está instituída a auto e a heteroavaliação dos alunos, prática que visa a 

regulação do ensino e da aprendizagem. Porém, o seu impacto tem sido limitado devido à reduzida 

intencionalidade com que, por vezes, é concretizada, o que se reflete na desvalorização da mesma por 

alguns alunos. De igual modo, a avaliação formativa pode ser melhor aproveitada, por ser geradora de 

informação fundamental para o desenvolvimento e contínuo ajustamento das práticas letivas. 

Na educação pré-escolar a informação resultante da avaliação dos progressos das crianças é reinvestida 

na ação educativa, tendo por referência as orientações curriculares. No ensino básico estão definidos os 

referenciais comuns dos critérios de avaliação, incluindo a descrição de perfis de aprendizagens para 

cada ano de escolaridade e disciplina. São ainda discriminados alguns procedimentos relativos à 

avaliação de crianças e alunos com necessidades educativas especiais.  

O Agrupamento fomenta a aferição das práticas avaliativas, decorrente da análise e reflexão alargada, 

nos diferentes órgãos e estruturas, com enfoque nos resultados globais e na discussão de casos 

específicos, possibilitando alguma adequação das estratégias de ensino. Está solidamente instituída a 

monitorização do cumprimento das planificações, da consecução das atividades planeadas e da 

implementação das ações de melhoria. 

A identificação das dificuldades dos alunos tem sido uma constante, permitindo o seu encaminhamento 

para variadas medidas de promoção do sucesso, as quais são objeto de monitorização sistemática. Entre 

estas regista-se, a título exemplificativo, a coadjuvação, a constituição de grupos de homogeneidade 

relativa, o apoio ao estudo (2.º ciclo) e o acompanhamento e estudo (3.º ciclo).  

No triénio de 2013-2014 a 2015-2016, as taxas de sucesso dos alunos com dificuldades de aprendizagem, 

apoiados, melhoraram ligeiramente, oscilando entre 55% e 88% no último ano. Assim, foi parcialmente 

superado o ponto fraco que indicava na anterior avaliação externa "Alguma ineficácia das medidas 

aplicadas aos alunos com dificuldades de aprendizagem, o que dificulta a sua progressão", pois as 

estratégias pedagógicas e os métodos de ensino utilizados neste âmbito devem continuar a ser objeto de 

reflexão. 

É de realçar a ação concertada de todos os intervenientes, em especial os diretores de turma e 

recentemente o apoio tutorial específico, bem como dos parceiros da comunidade, em particular a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, na identificação de alunos em situação de risco, o que se 

traduz numa atuação célere com reflexos muito positivos nos índices de abandono escolar.  
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Em resumo, a ação do Agrupamento 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, o que justifica a atribuição da classificação de MUITO BOM 

no domínio Prestação do Serviço Educativo.  

  

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

O lema do projeto educativo, de 2013-2017, centra-se nos alunos (Sonhar, Conhecer e Ser) e privilegia o 

desenvolvimento profissional, bem como a promoção de uma cultura de partilha e de responsabilidade 

dos diferentes atores educativos. Estabelece ainda os objetivos, as estratégias e as ações, as metas e os 

indicadores, em função das quatro dimensões priorizadas – curricular, organizacional, institucional e 

física.  

É evidente a articulação com os demais documentos estruturantes, designadamente com o plano anual 

de atividades e o plano de desenvolvimento do currículo, e estão bem definidos os procedimentos 

relativos à sua monitorização e avaliação. A construção da unidade do Agrupamento está consolidada, 

harmonizando as especificidades e a identidade de cada estabelecimento de educação e ensino. 

A liderança da diretora é percecionada como empenhada, impulsionadora, perseverante e exigente, o 

que se reflete na atuação das lideranças intermédias, que têm interiorizadas as orientações e procuram 

criar as condições necessárias à implementação das ações de melhoria, com rigor e resiliência. A 

mobilização para o trabalho em equipa bem como a execução das tarefas inerentes aos cargos exercidos 

caracterizam as dinâmicas existentes.  

O conselho geral fundamenta as suas deliberações e promove a cultura de autoavaliação instituída, o 

que tem sido fulcral para a autorregulação e para a sustentabilidade dos progressos alcançados. Neste 

sentido, mantém-se necessário o contributo de todos os órgãos e estruturas para dar continuidade ao 

desenvolvimento organizacional e à melhoria da prestação do serviço educativo, assente no 

questionamento e no debate sistemáticos acerca da pertinência e eficácia dos processos.  

O Agrupamento está aberto ao contexto envolvente, o que torna possível a construção de respostas 

conjuntas para melhorar as condições de aprendizagem de crianças e alunos. São de destacar as 

numerosas parcerias e protocolos, que formalizam a colaboração com a Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira, juntas de freguesia, empresas, instituições de cariz social, desportivo e cultural, bem 

como associações representativas da comunidade local.  

Os pais e encarregados de educação são diligentes participando em iniciativas, acompanhando o 

percurso escolar dos seus educandos e contribuindo oportunamente para a resolução de problemas. Têm 

os seus representantes nos órgãos e estruturas conforme regulamentado, o que potencia a sua 

intervenção na tomada de decisões. As respetivas associações são as entidades promotoras das 

atividades de animação e apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular, que também 

estão, nalguns casos, a cargo do Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho. 

Foi superado o ponto fraco que indicava na anterior avaliação externa "A inexistência de práticas 

enraizadas de monitorização da participação dos pais e encarregados de educação, na vida escolar, que 

permitam aferir com rigor os índices da sua participação". Estas taxas são mais elevadas no que se 

refere ao atendimento individualizado, pelo docente titular ou pelo diretor de turma. 

É de salientar a manutenção, limpeza e aprazibilidade da generalidade dos espaços e equipamentos, que 

apresentam boas condições para a prestação do serviço educativo. Para o efeito também concorre a 
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oportunidade referida na anterior avaliação externa "As novas instalações da Escola-Sede, 

propiciadoras do desenvolvimento da organização escolar". 

 

GESTÃO  

A distribuição do serviço tem em conta critérios que fomentam a gestão eficaz dos recursos disponíveis, 

na sua adaptação aos fins educativos a que se destinam e na otimização do potencial de formação de 

cada docente. Privilegia a continuidade pedagógica, mantém equipas estáveis ao longo de cada ciclo, 

sempre que possível, e prevê a possibilidade de eventuais ajustes de horários no decurso do ano letivo. 

Os não docentes são afetos às suas funções pelas respetivas coordenadoras, em estreita colaboração com 

a direção, tendo em conta as suas competências, formação e as necessidades do serviço, o que implica 

pontualmente a rotatividade no exercício de tarefas, assim como a circulação pelos diferentes 

estabelecimentos de educação e ensino.  

A constituição dos grupos e das turmas respeita critérios de natureza pedagógica, que têm a finalidade 

de assegurar as melhores condições de integração e de sucesso dos discentes. Todavia, no 3.º ciclo a 

reorganização dos alunos por níveis de desempenho merece uma reflexão cuidadosa, no sentido de se 

aferir o impacto desta medida. 

A formação contínua é valorizada enquanto estratégia promotora do desenvolvimento das competências 

profissionais. Tratando-se de uma prioridade integrada na dimensão organizacional, o Agrupamento 

elabora o respetivo plano anual e procura respostas para as necessidades diagnosticadas nos 

departamentos curriculares e também para melhorar o desempenho dos não docentes. O Centro de 

Formação Infante D. Pedro proporciona algumas dessas respostas, mas é ao nível interno que estas são 

mais conseguidas. 

No triénio de 2013-2014 a 2015-2016, as ações frequentadas pelos docentes incidiram em áreas 

diversificadas, como necessidades educativas especiais, tecnologias e avaliação, por exemplo. Estas 

constituíram oportunidades de inovação metodológica e pedagógica, aspeto que carece de generalização 

entre pares, de modo a ter mais reflexos nas práticas letivas. Os não docentes frequentaram formação 

sobre voluntariado, primeiros socorros, gestão de conflitos e diabetes, entre outras.  

No que respeita à comunicação, o Agrupamento desenvolveu ações de melhoria específicas que 

permitiram agilizar a circulação da informação entre os docentes, não docentes e famílias, com recurso 

ao correio eletrónico institucional e à página web, a qual tem potenciado igualmente a divulgação das 

iniciativas e dos projetos junto da comunidade educativa. 

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

O Agrupamento tem vindo a desenvolver continuamente práticas de autoavaliação, desde 2009. 

Inicialmente, o apoio prestado por uma consultoria externa foi relevante para encetar o processo e para 

proporcionar alguma formação específica aos responsáveis pela respetiva coordenação, no âmbito do 

modelo Common Assessment Framework – CAF.  

O relatório de autoavaliação 2011-2012 contém o diagnóstico organizacional, alicerçado na segunda 

inquirição da comunidade educativa. As ações de melhoria daí decorrentes refletem uma abordagem 

bastante centrada em questões organizacionais e de satisfação, mas, ainda assim, tiveram impactos 

positivos como o demonstram os relatórios subsequentes.  

A atualização destes processos tem permitido a consecução de ciclos de gestão que têm resultado na 

reformulação de algumas ações, tendo outras entrado em sustentabilidade, como evidencia o relatório 

final 2013-2016. Acresce que, à medida que a cultura de autoavaliação se foi consolidando e os 
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profissionais se foram apropriando das suas potencialidades, o projeto passou a ser desenvolvido 

inteiramente pelos mesmos. 

Para o efeito, a equipa de autoavaliação, que integra representantes de toda a comunidade educativa, 

tem garantido a recolha e o tratamento dos dados necessários a uma monitorização sistemática, que 

sustenta o conhecimento global do funcionamento da organização, dos resultados escolares, bem como 

da atividade dos órgãos e estruturas. Assim, foi superado o ponto fraco que assinalava na anterior 

avaliação externa "Alguma falta de articulação entre as diferentes práticas e modelos de autoavaliação 

implementados".  

Outro progresso assinalável prende-se com o efeito agregador das ações de melhoria, que conferem 

articulação e coerência aos documentos estruturantes, e com a sua focalização, cada vez mais orientada 

para a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem, em sala de aula. Com base na 

participação, no debate e na reflexão, o projeto de autoavaliação tem as condições necessárias para 

agilizar processos e melhorar resultados, em articulação com o plano de ação estratégica elaborado no 

âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 

Em suma, a ação do Agrupamento 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. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de 

MUITO BOM no domínio Liderança e Gestão. 

  

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho do Agrupamento:   

 A realização de atividades diversificadas que promovem o desenvolvimento de competências 

sociais e cívicas, o que tem reflexos no comportamento adequado de crianças e alunos e 

contribui para um ambiente educativo tranquilo e propício à aprendizagem; 

 A explicitação das orientações relativas à gestão articulada do currículo para todos os níveis de 

educação e ensino no plano de desenvolvimento do currículo, fomentando a 

interdisciplinaridade e a ligação entre ciclos; 

 O trabalho colaborativo dos docentes, instituído de forma consistente, assim como a supervisão 

pedagógica com observação da prática letiva, proporcionando a reflexão sistemática entre pares 

e a discussão em reuniões alargadas e regulares de partilha; 

 O incentivo à curiosidade científica assente na descoberta, na realização de trabalho prático e 

laboratorial, e a valorização da dimensão artística, com reflexos no desenvolvimento do sentido 

estético e da criatividade das crianças e dos alunos; 

 A consolidação da unidade do Agrupamento, harmonizando as especificidades e a identidade de 

cada estabelecimento de educação e ensino, expressa nos documentos estruturantes, 

devidamente articulados;  

 O trabalho da equipa de autoavaliação que possibilita a recolha e o tratamento dos dados 

necessários a uma monitorização sistemática, sustenta o conhecimento global da organização e 

fundamenta a implementação de ações de melhoria, progressivamente mais focalizadas na 

qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem, em sala de aula. 
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A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus 

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 A generalização e reforço da diferenciação pedagógica, nomeadamente no 2.º e no 3.º ciclo, 

sustentada na reflexão sobre a gestão de sala de aula e na análise sistemática dos 

procedimentos e do impacto da avaliação formativa; 

 A reflexão acerca da eficácia das estratégias pedagógicas e dos métodos de ensino utilizados nas 

medidas de promoção do sucesso, assim como da reorganização dos alunos por níveis de 

desempenho no 3.º ciclo. 

 

 

 

19-05-2017 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Antónia Barreto, Isabel Lopes e Rosa Micaelo 

 


