
  

Relatório 
Agrupamento de Escolas 
de Sande 
MARCO DE CANAVESES 

      

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 
 

8 a 10 janeiro 

2013  
 

Área Territorial de Inspeção 
do Norte 

 



 
 
 
 

 
Agrupamento de Escolas de Sande – MARCO DE CANAVESES 

1 

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 de 
Sande – Marco de Canaveses, realizada pela 
equipa de avaliação, na sequência da visita 
efetuada entre 08 e 10 de janeiro de 2013. 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, Centro Escolar de Sande, Jardim de Infância de S. Sebastião e Escola Básica com 
1.º ciclo de S. Sebastião n.º 1.  

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 apresentado no âmbito da  
Avaliação Externa das Escolas 2012-2013 está disponível na página da IGEC. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf�
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=�
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
O Agrupamento de Escolas de Sande foi criado no ano letivo 1999-2000. A população escolar é 
proveniente de diversas freguesias do concelho do Marco de Canaveses, distrito do Porto. Atualmente é 
constituído por vinte e um estabelecimentos de educação e ensino: doze jardins de infância, oito escolas 
básicas com 1.º ciclo e a escola básica com 2.º e 3.º ciclos de Sande – escola-sede. Integra o Programa dos 
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), desde 2009, preparado para celebrar brevemente o 
contrato de autonomia com o Ministério da Educação e Ciência. 

No presente ano letivo, de acordo com os dados do Agrupamento, a população escolar totaliza 1354 
crianças/alunos: 247 na educação pré-escolar (13 grupos), 422 no 1.º ciclo (21 turmas); 227 no 2.º ciclo (11 
turmas), 413 no 3.º ciclo do ensino regular (19 turmas); 34 no Programa Integrado de Educação e 
Formação (duas turmas PIEF) e 11 nos Percursos Curriculares Alternativos (uma turma). 

De acordo com o perfil do Agrupamento, cerca de 98% dos alunos são de nacionalidade portuguesa e 50% 
têm computador com ligação à Internet em casa. Dos alunos que frequentam o Agrupamento, 55% não 
usufruem de auxílios económicos, no âmbito da ação social escolar. 

O corpo docente é constituído por 119 profissionais, sendo 61% dos docentes dos quadros. A experiência 
profissional é significativa, pois 81% lecionam há 10 anos ou mais. O pessoal não docente, composto por 30 
elementos, é estável, já que 100% possuem contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

Os indicadores relativos à formação académica dos pais dos alunos permitem verificar que 2% têm 
formação superior e 8% formação secundária e superior. Quanto à ocupação profissional, 7% dos pais 
exercem atividades profissionais de nível superior e intermédio. 

Em 2010-2011, ano para o qual há referentes nacionais calculados, as percentagens de alunos dos 4.º, 6.º 
e 9.º anos sem auxílios económicos no âmbito da ação social escolar e de professores do quadro e a média 
do número de anos de habilitações dos pais e encarregados de educação situam-se abaixo da mediana, o 
que aponta para um contexto socioeconómico desfavorável. A idade média dos alunos dos 4.º e 6.º anos 
está abaixo da mediana, enquanto a idade dos alunos do 9.º ano está na mediana. 

 

3- AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 
Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 
tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 
formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Na educação pré-escolar, a evolução e o progresso educativo são sistematizados e registados pelas 
diferentes áreas de conteúdo, sendo dados a conhecer periodicamente aos encarregados de educação. A 
avaliação é utilizada como ponto de partida para uma reflexão sobre os progressos verificados, 
constituindo o elemento regulador da educação e da aprendizagem. 

No ano letivo 2010-2011, os resultados académicos, apesar de as variáveis de contexto social, económico 
e cultural se situarem abaixo da mediana registada nas escolas do mesmo grupo de referência, revelam 
taxas de conclusão dos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade acima do valor esperado. Os resultados das provas 
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de aferição do 4.º ano e dos exames nacionais do 9.º ano neste Agrupamento estão acima dos que, em 
média, se registaram em escolas do mesmo grupo de referência e com valores análogos nas variáveis de 
contexto. Os resultados das provas de aferição do 6.º ano são de nível idêntico aos que se registaram, em 
média, em escolas do mesmo grupo de referência e com valores análogos às variáveis de contexto.  

A análise dos resultados dos alunos no último triénio, na sequência da Avaliação Externa do 
Agrupamento em 2010, revela, em regra, uma evolução nas taxas de transição/conclusão dos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico. No que respeita aos resultados das avaliações externas dos alunos, verifica-se uma 
tendência descendente do desempenho dos alunos nas provas de aferição, acompanhando a tendência 
nacional, mas superando os valores nacionais, exceto no 6.º ano, em Língua Portuguesa em 2010 e 2011 e em 
Matemática em 2010. Nos exames nacionais do 6.º ano, realizados pela primeira vez em 2012, os resultados 
dos alunos são positivos em Língua Portuguesa e Matemática e muito próximos das médias nacionais. 
Observa-se uma tendência ascendente nas percentagens de classificações positivas nos exames do 9.º ano, 
ainda que inferiores às nacionais, verificando-se uma discrepância acentuada entre as médias das 
classificações de frequência e de exame. Embora a adesão ao Programa TEIP e o consequente reforço de 
diversas medidas de melhoria, constante do plano de ação estratégica, tenham contribuído para a 
melhoria dos resultados académicos, falta aprofundar os fatores explicativos da discrepância entre as 
médias das classificações de frequência e de exame do 9.º ano, no último triénio, de modo a implementar 
medidas adequadas. 

A reflexão sobre os resultados escolares, nos diferentes níveis de educação e ensino, constitui uma 
prática consistente e generalizada na qual se envolvem as lideranças de topo e intermédias. Os 
resultados do Agrupamento são objeto de comparação com os nacionais, regionais e locais. A recolha e 
sistematização de dados têm apoiado o Agrupamento na implementação das várias medidas de melhoria 
que se têm revelado eficazes.  

As taxas de absentismo e de abandono escolar são residuais. 

RESULTADOS SOCIAIS 

O Agrupamento aposta na promoção de ações no âmbito do projeto Escola em Ação, que integra as 
componentes: ambiental, cognitiva, cívica, cultural, desportiva e inclusiva, com um forte impacto no 
comportamento e nas aprendizagens dos alunos. Todas estas componentes, potenciadoras do exercício 
de cidadania e de hábitos de vida saudáveis, são operacionalizadas nos diversos clubes e projetos 
implementados, onde as crianças e os alunos participam ativamente. Os discentes têm oportunidade de 
expressar os seus interesses e opiniões junto dos diretores de turma, dos docentes e da direção. As 
práticas de auscultação dos alunos e do seu envolvimento nos processos de decisão que afetam a vida do 
Agrupamento constituem uma realidade a reforçar. Os casos de indisciplina são pouco significativos. 
Quando ocorrem, principalmente na escola-sede, existem orientações explícitas para uma atuação firme 
por parte dos assistentes operacionais e, em último recurso, pelo diretor de turma ou a diretora. Os 
docentes e os restantes trabalhadores reconhecem o bom comportamento dos alunos, o que proporciona 
um ambiente educativo assente numa relação de proximidade e no respeito dos alunos pelos 
trabalhadores. 

Existe, ainda, um trabalho de articulação entre o diretor de turma e os pais e encarregados de educação, 
corresponsabilizando-os na definição e na aplicação das medidas disciplinares, quando ocorrem. A boa 
conservação dos espaços escolares, sobretudo interiores, evidencia o êxito das medidas implementadas 
no âmbito da civilidade e cidadania, potenciadas pelo projeto Faz-te à Escola. 

O Agrupamento monitoriza, de forma consistente, o percurso e o sucesso dos alunos que prosseguem 
estudos no ensino secundário, regular ou profissional, conhecendo, também, o percurso dos alunos que 
integram o mercado de trabalho. 
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RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

As respostas aos questionários de satisfação, aplicados a alunos, pais, professores e trabalhadores não 
docentes, e as entrevistas realizadas revelam que, em geral, a comunidade escolar: i) está agradada com 
a abertura, disponibilidade e responsabilidades da direção e o funcionamento dos serviços 
administrativos; ii) identifica boas práticas de docentes e de diretores de turma; iii) considera-se 
conhecedora das regras de funcionamento do Agrupamento. Os três itens em que o índice de satisfação é 
inferior à tendência global e em que identificam áreas de melhoria são: i) os espaços de desporto e 
recreio; ii) o uso do computador na sala de aula com alguma frequência, por parte do aluno; iii) o serviço 
de refeitório e do bufete na escola-sede. 

A valorização das aprendizagens e dos sucessos das crianças/alunos é realizada, através do Quadro de 
Honra, destinado a realçar os alunos com melhores resultados académicos ou que revelem não ter 
participações disciplinares e faltas injustificadas e o projeto Escola em Ação destinado aos alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos, que premeia as turmas com melhor desempenho académico, comportamento cívico e 
participação nas atividades letivas e não letivas. A estas iniciativas acresce um conjunto de outras com 
o mesmo fim. Disso são exemplo: o envolvimento dos alunos dos cursos PIEF em trabalhos práticos 
realizados em espaços públicos de grande visibilidade, em articulação com a Escola Profissional de 
Agricultura; as exposições de trabalhos em diferentes espaços das instalações escolares; a participação 
em diferentes concursos e exposição de trabalhos; a publicação de trabalhos no jornal escolar 
Sandeletras. Existem, ainda, iniciativas periódicas, algumas das quais em articulação com a Câmara 
Municipal e as diferentes juntas de freguesia, com um forte impacto na comunidade educativa e 
consequente visibilidade do trabalho dos alunos. 

Os representantes da comunidade educativa reconhecem o contributo do Agrupamento no 
desenvolvimento da comunidade local, destacando a sua ação na inclusão de todos os alunos. 

Em síntese, 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 articulação curricular vertical e horizontal constituiu um dos processos de melhoria que o 
Agrupamento reforçou no seu plano de ação estratégica para o ano 2012-2013, elaborado pela equipa de 
monitorização do TEIP e no seguimento da primeira avaliação externa. Com este objetivo, a referida 
equipa, em articulação com os coordenadores das ações definidas no projeto educativo, os responsáveis 
pelas atividades dos diferentes departamentos curriculares e a equipa de autoavaliação, tem produzido 
orientações e instrumentos facilitadores dessa melhoria. Têm vindo a ser implementadas iniciativas 
eficazes no domínio da articulação curricular e da sequencialidade educativa entre os diferentes níveis 
de educação e ensino. Destaca-se pela positiva a realização de reuniões interdepartamentais entre os 
dinamizadores das atividades de enriquecimento curricular e os docentes do 2.º ciclo de Inglês, Educação 
Musical e Educação Física e entre os docentes titulares de turma do 4.º ano e os professores de Língua 
Portuguesa e de Matemática do 2.º ciclo. No início do ano letivo, e sempre que necessário, existem 
iniciativas consolidadas, relativas à participação dos titulares de turma do 4.º ano, do ano letivo 
anterior, nas reuniões dos conselhos de turma do 5.º ano. Na educação pré-escolar, a continuidade 
educativa é bem assegurada pela comunicação muito próxima com os docentes do 1.º ciclo, através da 
informação sobre a evolução das aprendizagens/competências adquiridas pelas crianças e pelo 
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desenvolvimento de um plano de articulação. Nos 2.º e 3.º ciclos, a continuidade educativa constitui uma 
prática generalizada e consolidada pelo trabalho entre docentes e pela reflexão sistemática sobre a 
eficácia das diferentes metodologias de ensino aplicadas. Graças ao trabalho cooperativo entre docentes 
e à partilha de práticas científico-pedagógicas relevantes, tem sido possível desenvolver dinâmicas para 
a melhoria dos resultados em Língua Portuguesa, Matemática e Inglês.  

As dinâmicas desenvolvidas pelos docentes, em departamento, promotoras de trabalho colaborativo e de 
articulação, potenciam uma gestão articulada do currículo, quer no plano de integração da educação pré-
escolar e dos três ciclos do ensino básico, quer no planeamento da ação educativa. Os documentos 
estruturantes têm presente a adequação dos planos de atividades dos grupos e das turmas às 
características do meio envolvente. Ao assumir como critérios prioritários da distribuição do serviço 
docente a continuidade pedagógica no mesmo ciclo, bem como a manutenção dos diretores de turma, o 
Agrupamento assegura a informação sobre o percurso escolar dos alunos. 

A coerência entre o ensino e a avaliação é garantida através da articulação entre as diferentes 
modalidades de avaliação e pela definição de critérios claros que são divulgados aos alunos e 
encarregados de educação. O trabalho cooperativo entre os docentes é notório e reconhecido pelos 
alunos, encarregados de educação e técnicos de outros projetos existentes, com impacto na melhoria das 
aprendizagens e nos resultados dos alunos. 

PRÁTICAS DE ENSINO 

O Agrupamento promove atividades educativas e de ensino adequadas às capacidades e aos ritmos de 
aprendizagem das crianças e dos alunos e dispõe de respostas diferenciadas para superar as 
dificuldades de aprendizagem ou necessidades educativas especiais. As estruturas de apoio diferenciado, 
beneficiando do facto do Agrupamento estar integrado no Programa TEIP, desenvolvem um trabalho 
cuidado e estão atentas a todos os casos que necessitam de intervenção, especialmente os alunos que 
revelam necessidades educativas especiais de caráter permanente.  

Tal como está definido no projeto educativo, o Agrupamento assume-se como uma escola inclusiva, 
integrando duas turmas PIEF do 3.º ciclo (uma do 8.º ano e outra do 9.º ano) e uma turma de Percursos 
Curriculares Alternativos (8.º ano). A ação educativa global do Agrupamento integra diversas iniciativas 
com vista a estimular e valorizar as potencialidades das crianças e dos alunos. Para o efeito, recorre aos 
serviços e recursos de apoio, destacando-se o Núcleo Especializado de Apoio Educativo, onde está 
incluído o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, com uma psicóloga e uma assistente social, o Núcleo 
de Apoio às Aprendizagens que inclui as assessorias na disciplina de Matemática, as tutorias, o 
consultório da Matemática, o Projeto Lusitânia e a Oficina do Saber. O apoio ao estudo desenvolvido nos 
1.º e 2.º ciclos, o apoio educativo prestado no 1.º ciclo e o programa Ser Melhor desenvolvido pelo 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família encontram-se bem articulados e têm contribuído para a criação 
de ambientes favoráveis à aprendizagem. O Agrupamento assume uma prática sistemática e deliberada 
no sentido da exigência e incentivo à melhoria de desempenho, recorrendo a estratégias de ensino 
diversificadas.  

O desenvolvimento de metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens é fomentado 
desde a educação pré-escolar, através da realização de atividades de pesquisa e resolução de problemas, 
pelo desenvolvimento de projetos e iniciativas transversais aos diferentes níveis de educação e ensino. 
Destaca-se a ação Educar para a Ciência, na qual se inclui a atividade Semear a Ciência, prevista no 
plano anual de atividades com o objetivo de criar o gosto pelo ensino experimental das ciências. 

Os alunos são incentivados, em todas as unidades educativas do Agrupamento, a valorizar a dimensão 
artística e cultural, destacando-se, neste domínio, a oferta do clube Sand&Som, o clube de teatro, o 
clube de artes, o clube de jornalismo e o clube europeu. De salientar a oferta de atividades de caráter 
desportivo e artístico, em alguns jardins de infância, promovida pelas juntas de freguesia. Estas 
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iniciativas contribuem para uma formação mais abrangente e integral das crianças e dos alunos, para 
além do seu impacto na comunidade educativa. 

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica definem e articulam práticas que 
contribuem para promover uma cultura de exigência e de incentivo à melhoria que se reflete na 
monitorização e avaliação da eficácia dos resultados, porém, ainda não se encontra instituído um 
mecanismo regular de supervisão da prática letiva em sala de aula como forma de desenvolvimento 
profissional. 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

No Agrupamento realiza-se a monitorização do desenvolvimento do currículo e do serviço educativo que 
é prestado. É notório o envolvimento, a responsabilização e o empenhamento de todos os intervenientes 
no processo educativo, bem como a qualidade da informação transmitida aos encarregados de educação 
pelos docentes titulares de grupo/turma e pelos diretores de turma. 

Os critérios de avaliação das aprendizagens são definidos a partir das propostas de cada departamento, 
tendo em conta orientações globais e a sua adequação aos ciclos/anos de escolaridade e à natureza das 
disciplinas. Os critérios de avaliação são do conhecimento geral e percecionados pelos alunos como 
justos. São diversos os instrumentos utilizados para a avaliação dos alunos, contudo, apesar de se 
considerar a avaliação formativa como a principal modalidade de avaliação, é reconhecido o peso da 
avaliação sumativa. 

Os departamentos monitorizam o cumprimento do currículo, a eficácia das medidas de apoio educativo e 
confrontam os resultados obtidos na avaliação interna e externa, procurando ajustar os recursos 
educativos e o tempo de aprendizagem dos alunos com apoio. É de realçar a monitorização feita à 
componente de apoio à família pelo departamento de educação pré-escolar e às taxas de absentismo e de 
abandono escolar, em resultado das medidas implementadas, nomeadamente a monitorização da 
assiduidade dos alunos, o envolvimento dos Serviços de Psicologia e Orientação, do Gabinete de Apoio ao 
Aluno e à Família, do Núcleo Especializado de Apoio Educativo e da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, em articulação com as famílias. 

Em síntese, 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. Estes fundamentos justificam a atribuição da classificação de 
MUITO BOM no domínio Prestação do Serviço Educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  
LIDERANÇA 

O projeto educativo do Agrupamento estabelece com clareza os princípios educativos valorizados, as 
metas globais a alcançar, tanto qualitativas como quantitativas, assim como as áreas e estratégias de 
intervenção prioritárias. Os documentos estruturantes são, em geral, coerentes entre si, revelando uma 
visão estratégica consolidada e uma capacidade alargada de planeamento educativo. Há um empenho 
significativo para que o plano anual de atividades seja um documento claro na definição de propósitos e 
na apreciação dos resultados educativos alcançados. 

O facto de este Agrupamento ter sido reconhecido, desde 2009, como atuando num TEIP é comummente 
considerado como um fator fundamental de mobilização e responsabilização da comunidade educativa, 
tendo contribuído para ultrapassar debilidades detetadas nos processos de autoavaliação e de avaliação 
externa e para uma melhoria clara em diferentes domínios de intervenção. Os avanços conseguidos em 
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termos de planeamento estruturante, com enfoque na prestação do serviço educativo, assim como de 
autoavaliação, são muito significativos, sendo, em parte, atribuídos às exigências e aos mecanismos de 
apoio e de enquadramento previstos para os TEIP.  

A diretora assume uma liderança estável e reconhecida, capaz de mobilizar as lideranças intermédias, 
os pais e encarregados de educação, apreciação bem evidenciada nas respostas aos questionários de 
satisfação. Os docentes e os não docentes mostram-se empenhados na afirmação do Agrupamento. 

Há uma boa concertação entre o Agrupamento e o poder local, quer a Câmara Municipal, quer as 
diferentes juntas de freguesia, que disponibiliza programas e recursos importantes para o 
desenvolvimento do projeto educativo e dos planos anuais de atividades do Agrupamento. A associação 
de pais e encarregados de educação assume um papel cada vez mais construtivo. Os pais são 
reconhecidos, em geral, como empenhados e participativos, revelando, também estes, um grau elevado 
de satisfação com o trabalho educativo desenvolvido no Agrupamento. 

As parcerias estabelecidas com as empresas locais são limitadas, tanto mais que, apesar de estas serem 
valorizadas pela direção, há fragilidades no tecido empresarial local que, de resto, se têm acentuado nos 
últimos anos. Refira-se, de qualquer modo, que se tem verificado uma abertura suficiente da Câmara 
Municipal e das empresas à realização de estágios dos cursos de educação e formação e ao apoio aos 
planos de transição para a vida ativa, facilitando a diversificação da oferta formativa. Recentemente, 
uma parceria com a Escola Profissional de Agricultura do Marco de Canaveses permitiu a participação 
do Agrupamento na experiência-piloto de oferta de cursos vocacionais para as turmas PIEF.  

GESTÃO  

A distribuição do serviço docente, orientada por critérios explícitos, valoriza a continuidade da relação 
pedagógica, ainda que esta seja prejudicada pela forte mobilidade docente, que se faz sentir especialmente 
nos 2.º e 3.º ciclos. A direção procura compatibilizar as motivações dos docentes com o que considera serem 
os interesses do Agrupamento, também na atribuição das direções de turma e da responsabilidade por 
projetos e clubes. É de sublinhar que o aspeto da vida do Agrupamento que merece um grau mais elevado 
de concordância por parte dos pais e encarregados de educação é, precisamente, a disponibilidade do 
diretor de turma e o modo como este estabelece uma boa ligação à família. Relativamente aos clubes, uma 
aposta importante num meio com oportunidades limitadas de fruição e criação culturais, foi possibilitar, 
com a colaboração da Câmara Municipal e das juntas de freguesia que disponibilizam transportes, a 
frequência dessas iniciativas nas tardes de quarta-feira, altura em que a generalidade das turmas não tem 
atividades letivas. Estas tardes são ainda utilizadas para a realização de reuniões, promovendo-se o 
trabalho cooperativo entre docentes. 

A direção afirma a importância da execução do plano anual de atividades e da avaliação interna dos 
resultados escolares, assim como a explicitação clara dos critérios de constituição de turmas, de 
distribuição de serviço, de elaboração de horários e de avaliação dos alunos ou, ainda, de contratação de 
pessoal docente e de técnicos especializados.  

Tanto os assistentes técnicos como os operacionais exercem a sua atividade por áreas funcionais. A direção 
é reconhecida, por estes trabalhadores, como disponível, capaz de partilhar tarefas e responsabilidades e 
de envolver estes profissionais nos processos de autoavaliação do Agrupamento.  

O Agrupamento estabelece anualmente um plano de formação, que considera as necessidades de 
formação detetadas no processo de avaliação do pessoal docente e não docente, sendo desenvolvidas 
algumas iniciativas formativas, cada vez mais com base nos recursos existentes e na colaboração de 
entidades parceiras, designadamente no âmbito da consultadoria ao TEIP. No caso do pessoal não 
docente, há que referir, também, a existência de ações de formação promovidas pelos sindicatos. 

Os processos de comunicação interna e externa apresentam-se eficazes, sendo usadas, para o efeito, as 
formas habituais de informação interna, escrita ou oral. É de sublinhar a importância crescente do 
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correio eletrónico na comunicação entre estabelecimentos, entre docentes e entre estes e os 
encarregados de educação. A utilização da página web do Agrupamento, o recurso, ainda que limitado, à 
plataforma moodle e a existência do jornal escolar Sandeletras, que já mereceu três menções honrosas 
no concurso de jornais escolares, constituem instrumentos e práticas consolidadas de comunicação.   

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

As conclusões da anterior avaliação externa, realizada em janeiro de 2010, foram consideradas pelo 
Agrupamento, que as ponderou nas ações de planeamento posteriores e na construção de um sistema 
firme de autoavaliação. 

As práticas de autoavaliação estão consolidadas, tendo-se verificado uma melhoria significativa desde a 
última avaliação externa. As exigências e as condições proporcionadas pela circunstância de ser um TEIP 
favoreceram claramente os processos de autoavaliação e o seu impacto na ação para a melhoria, contribuindo 
de modo decisivo para o estabelecimento de práticas sistemáticas de autorregulação no Agrupamento. 

O processo é coordenado por uma equipa de autoavaliação, em que está representada a comunidade 
educativa. O dispositivo de autoavaliação está orientado para a análise dos processos e dos resultados e 
suporta-se em informação pertinente, tanto quantitativa como qualitativa. São recolhidos e analisados dados 
documentais relativos à avaliação interna e aos critérios de avaliação, sendo realizado também um inquérito 
por questionário para conhecer a opinião da comunidade educativa sobre os resultados escolares e para 
recolher informação pertinente sobre os diferentes campos em análise. É de realçar que os domínios de 
avaliação são anualmente estabelecidos pelo conselho pedagógico, ponderadas as circunstâncias e verificadas 
as prioridades de intervenção assumidas. A interpretação dos resultados e dos juízos avaliativos é vertida 
para um Relatório de Autoavaliação, que é analisado nos diferentes órgãos e nas estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica, sendo divulgado junto da comunidade educativa. Verifica-se, com efeito, 
um conhecimento bastante alargado das principais conclusões do processo de autoavaliação, situação que 
contribui para uma implicação sustentada da generalidade dos atores educativos na concretização das 
principais apostas que constituem as prioridades dos planos de melhoria estabelecidos.  

Em síntese, 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:   

 O comportamento dos alunos e o ambiente educativo assente numa relação de proximidade. 

 O reconhecimento da importância do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade 
local. 

 A implementação de um conjunto diversificado de clubes e projetos, articulados com as 
diferentes áreas do saber e estrategicamente direcionados para a promoção das competências 
socioculturais e de formação. 

 As dinâmicas desenvolvidas pelos docentes, em departamento, promotoras de trabalho 
colaborativo e de articulação curricular. 
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 O trabalho desenvolvido no âmbito do Programa TEIP, promotor da responsabilização da 
comunidade educativa para ultrapassar debilidades detetadas nos processos de autoavaliação e 
de avaliação externa, assim como para uma melhoria clara em diferentes domínios de 
intervenção. 

 
 A liderança estável e atenta da diretora, mobilizadora das lideranças intermédias e da 

participação dos encarregados de educação. 
 

 A consolidação das práticas de autoavaliação, em ordem à melhoria contínua. 
 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus 
esforços para a melhoria são as seguintes: 

 O aprofundamento dos fatores explicativos da discrepância entre as médias das classificações 
de frequência e de exame do 9.º ano, em ordem à implementação de medidas ajustadas.  

 As práticas de auscultação dos alunos e de promoção do seu envolvimento nos processos de 
decisão que afetam a vida do Agrupamento. 

 Os mecanismos de supervisão da prática letiva em sala de aula como forma de desenvolvimento 
profissional. 

 

A Equipa de Avaliação Externa:  

António Norberto Patrício, Luís Rothes e Maria Teresa Ribeiro  

 

 

Concordo. À consideração do Senhor 
Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, para homologação. 
A Subinspetora-Geral da Educação e Ciência 

 
ass) Maria Leonor Duarte 

10-05-2013 

 
 
 

 

Homologo. 

O Secretário de Estado do Ensino e da  
Administração Escolar 

 

ass) João Casanova de Almeida 

04-06-2013 

 
 
 

 
 


