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1- INTRoDuciio

A ! ei n.° 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de
avaliagao dos estabelecimentos de educagao pre-escolar e dos
ensinos basico e secundario, definindo orientagbes gerais para a
auto-avaliagao e para a avaliagao externa. Neste ambito, tem
vindo a ser cumprido, desde 2006, urn programa nacional de
avaliagao dos jardins-de-infancia e das escolas basicas e
secundarias pUblicas.

Aproximando-se o firm de ciclo deste programa de avaliagao, foi
constituido um grupo de trabalho (Despacho Conjunto n.°
4150/2011, de 4 de Marco), com a missao de preparar uma
proposta para o modelo de avaliagäo externa das escolas a
vigorar no proximo ciclo. Como etapa desta preparagao, foi
desenvolvida a experimentacao ern doze agrupamentos de
escolas e escolas uma das quaffs a Escola Secundaria de Pombal.

0 presente relatOrio expressa os resultados da avaliagao externa
da Escola Secundaria de Pombal realizada pela equipa de
avaliagao, na sequencia da visita efectuada entre 11 e 12 de
Maio de 2011. As conclusOes decorrem da analise dos
documentos fundamentais da Escola, em especial da sua auto-
avaliagao, dos indicadores de sucesso academic° dos alunos, das
respostas aos questionarios de satisfagao da comunidade e da
realizacao de entrevistas.

Espera-se que o processo de avaliagao externa fomente e
consolide a auto-avaliagao e resulte numa oportunidade de
melhoria para a Escola, constituindo este documento urn
instrumento de reflex -ao e de debate. De facto, ao identificar
pontos fortes e areas de melhoria, este relatOrio oferece
elementos para a construcao ou o aperfeigoamento de pianos de
acgao para a melhoria e de desenvolvimento de cada escola, em
articulacao corn a administragao educativa e corn a comunidade
em que se insere.

A equipa de avaliagao externa congratula-se corn a atitude de
empenhamento e de mobilizagao da Escola e regista a
colaboragao demonstrada pelas pessoas com quern interagiu na
preparacao e no decurso da avaliagao.
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ESCALA DE AVALIACAO

Niveis de classifioa00 dos

trés dominios

EXCELENTE - A accao da escola tern
produzido um impacto consistente e
muito acima dos valores esperados na
melhoria	 das	 aprendizagens	 e	 dos
resultados	 dos	 alunos	 e	 nos
respectivos	 percursos	 escolares.	 Os
pontos	 fortes	 predominam	 na
totalidade dos campos em analise, ern
resultado de praticas organizacionais
consolidadas,	 generalizadas
eficazes. A escola	 distingue-se pelas
praticas	 exemplares em	 campos
relevantes.

MUITO BOM - A accao da escola tern
produzido urn	 impacto consistente e
acima dos	 valores	 esperados	 na
melhoria	 das	 aprendizagens	 e	 dos
resultados	 dos	 alunos	 e	 nos
respectivos	 percursos	 escolares.	 Os
pontos	 fortes	 predominam	 na
totalidade dos campos em analise, em
resultado de praticas organizacionais
generalizadas e eficazes.

Bom -	 A	 accao	 da escola	 tens
produzido urn impacto em linha corn o
valor esperado	 na	 melhoria	 das
aprendizagens e dos resultados dos
alunos e	 nos	 respectivos percursos
escolares. A	 escola	 apresenta	 uma
maioria de pontos fortes nos campos
em analise, em resultado de praticas
organizacionais eficazes.

SUFICIENTE - A accao da escola tern
produzido urn impacto aquem	 dos
valores esperados	 na melhoria	 das
aprendizagens e dos resultados dos
alunos e	 nos	 respectivos percursos
escolares.	 As	 accOes	 de
aperfeicoamento	 sao	 pouco
consistentes	 ao	 longo do tempo e
envolvem areas limitadas da escola.

INSUFICIENTE - A acca- o da escola tern
produzido urn impacto muito aquêm
dos valores esperados na melhoria das
aprendizagens e dos resultados dos
alunos e	 nos	 respectivos percursos
escolares.	 Os	 pontos	 fracos
sobrepOem-se aos	 pontos fortes na
generalidade dos campos em analise.
A escola näo revela uma	 pratica
coerente, positiva e coesa.
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2- CARACTERIZACAO DA ESCOLA

Sucedanea da Escola Monica Comercial e Industrial, criada em 1957, a Escola Secundaria de Pombal
fica situada no centro da cidade que Ihe da o nome. Em 2009, as instalacOes escolares foram
objecto, no ambito da intervencao da Parque Escolar, E.P.E., de uma profunda requalificacao e
modernizacao, reunindo, actualmente, as condigbes essenciais ao desenvolvimento da accao
educativa e ao bem-estar dos utentes.

No presente ano lectivo, a populacao escolar totaliza 1009 alunos: 203 do 3.° ciclo do ensino basico
(8 turmas); 515 do ensino secundario regular dos cursos cientifico-humanisticos (4 cursos e 21
turmas); 209 dos cursos profissionais (9 cursos e 12 turmas); 20 do curso de educagao e formacao -
T3 (1 turma); 62 dos cursos de educacao e formacao de adultos (5 turmas). Conta ainda, desde
2007, corn urn Centro de Novas Oportunidades. A Escola é frequentada por 170 alunos de outras
nacionalidades, oriundos principalmente do Brasil, Franca e Suica. A idade media dos alunos a
frequentar o 9.° ano situa-se claramente abaixo da mediana nacional e para o 12.° ano esta
ligeiramente acima da mediana nacional.

No ambito da Accao Social Escolar, 28,2% dos alunos recebem auxilios econOmicos. A comparacao
dos valores observados para os alunos do 9.° e 12.° anos permitem afirmar que, no que diz respeito a
este tipo de beneficios, a Escola situa-se claramente abaixo da mediana nacional. Relativamente as
tecnologias de informacao e comunicacao 73% dos alunos possuem computador em casa corn
ligacao a Internet, valor claramente acima da mediana nacional (nomeadamente no que concerne aos
alunos inscritos no 9.° ano).

0 corpo docente é constituido por 125 professores, sendo que 80% pertencem aos quadros (valor
ligeiramente acima da mediana nacional). A sua experiência profissional é significativa, pois mais de
50% leccionam ha 20 ou mais anos. 0 pessoal nao docente é formado por 37 elementos, dos quaffs
apenas 20% tem 20 ou mais anos de servico. A Escola dispOe ainda de uma psicOloga a tempo
inteiro.

Conhece-se a formacao acadernica detida por 71% dos pais. Por conseguinte, 25% dos pais dos
alunos do 9.° ano possuem o ensino secundario e 9% o ensino superior (valores que estao
ligeiramente acima da mediana nacional), enquanto que os valores do 12.° ano sao de 23% e 10%
respectivamente. Conhece-se tamb6m a ocupacao profissional de 76% dos pais sendo que 19% e
26% exercem actividades ao nivel de quadros superiores ou interm6dios, respectivamente para o 9.°
e 12.° anos, bastante acima da mediana nacional, especialmente para o 12.° ano.

3 - AVALIACAO POR DOMINIO

Considerando os campos de analise dos três dominios do quadro de referència da avaliacao externa e
tendo por base as entrevistas e a analise documental e estatIstica realizada, a equipa de avaliacao
formula as seguintes apreciacOes:

3.1 Resultados
Resultados acad6rnicos

A taxa de conclusao do 9.° ano, em 2009-2010, posiciona-se acima do valor esperado. A percentagem
de classificagOes positivas obtidas no exame de Lingua Portuguesa revela que, em 2009-2010, o
desempenho da Escola é superior ao valor esperado. 0 mesmo nao sucede ao nivel da disciplina de
Matematica, verificando-se que a prestacao da Escola é inferior ao valor esperado.
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Relativamente ao ensino secundario em 2009-2010, a taxa de conclusao nos cursos cientifico-
humanisticos é claramente inferior ao valor esperado e bastante inferior a mediana nacional.
Considerando os valores observados nos exames nacionais de 12.° ano em 2009-2010, verifica-se
que os resultados do exame nacional de Portugu6s sao inferiores ao valor esperado e a mediana
nacional, enquanto que o inverso se verifica para o exame da disciplina de Matematica (corn
resultados acima do esperado e da mediana nacional).

Os valores das taxas de conclusao dos cursos profissionais evidenciam um insucesso elevado,
variando entre 20% e 50%, nao conseguindo a Escola, encontrar factores explicativos internos para
esta situacao. Para os cursos tecnolOgicos, a conclusäo cifrou-se ern 70%. No que respeita ao curso
de educagao e formacao, concluido ern 2009-2010, o sucesso é pleno. No curso de educagao e
formacao de adultos, a taxa de certificacao foi de 59% para o nivel basic° e de 93,3% para o nivel
secundario. Por Ultimo, importa referir que 75% dos alunos dos cursos cientifico-humanisticos, 22%
dos cursos tecnolOgicos e 10% dos cursos profissionais obtiveram colocagao no ensino superior, a
maioria na primeira fase.

Os Orgaos de direcgao, administracao e gestao e as estruturas de coordenagao e supervisbo
pedagOgica analisam regularmente varios indicadores do sucesso acadthnico organizados por
disciplina, turma, ano e ciclo de estudos, confrontando-os corn as rnklias nacionais e as metas de
sucesso fixadas pela Escola. A prestagao dos alunos nos exames nacionais é ainda comparada corn a
das escolas mais prOximas. A reflexao sobre o sucesso acadthnico tem permitido estabelecer
estrategias de melhoria para algumas areas mais criticas (p. ex., Matematica, Lingua
Portuguesa/Português e Linguas Estrangeiras). No entanto, a Escola nao consegue identificar
objectivamente as causas internas que justificam o sucesso e insucesso dos seus alunos.

A prevencao do abandono escolar constitui urn dos objectivos do Projecto Educativo, que estabelece
estrategias para a sua redugao (diversificagao da oferta educativa) e fixa metas anuais para a
diminuigao deste indicador. Em 2009-2010, o abandono escolar situou-se ern 0% no 3.° ciclo e nos
cursos de educagao e formacao, em linha corn as metas definidas. Relativamente ao ensino
secundario, a taxa de abandono fixou-se em cerca de 5% nos cursos cientifico-humanisticos e 9% nos
cursos tecnolOgicos. Para os cursos profissionais, tendo ern conta a conclusao no final do 12.° ano de
escolaridade, nao se verificaram situagbes de abandono, mas nos 10.° (17%) e 11.° anos (7%)
registaram-se valores de abandono significativos, sendo este urn problema que a Escola ainda nao
conseguiu colmatar.

Outros resultados educativos

desenvolvimento civic() é fomentado de forma consistente atraves da auscultagao dos alunos sobre
o funcionamento geral dos servigos escolares e do envolvimento ern projectos relevantes de
cidadania, corn destaque para a Area de Projecto do 12.° ano, em que os alunos desenvolvem e
organizam de forma aut6noma projectos e eventos. Os alunos constituiram uma Associagao de
Estudantes, de forma democratica e participada e dotaram-na de um piano de actividades prOprio. No
entanto, nao é evidente a existbncia de uma accao promotora da participagao dos alunos nas
decisOes fundamentais da Escola, nomeadamente, ao nivel da elaboracao e discussao dos
documentos orientadores da accao educativa.

Ha a preocupacao, nas diversas estruturas, pela adequacao dos comportamentos dos alunos,
concretizada em medidas preventivas e sancionatOrias, mas o seu impacto tem sido pouco eficaz,
nomeadamente ao nivel da contengao das situagOes de indisciplina em sala de aula e da preservacao
de urn ambiente educativo prOprio do espaco escolar (p. ex., limpeza e higiene dos espacos). 0
reconhecimento do m6rito e do esforco dos alunos, bem como a oferta de diversos percursos
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formativos, genericamente ajustados aos seus interesses e as necessidades da comunidade,
contribuem para o aumento das expectativas na formagao ministrada e o reforgo progressivo da
imagem da Escola. Os alunos fazem uma avaliagao positiva dos Quadros de Honra, mas sao mais
criticos relativamente aos de Writ°, na medida em que os crit6rios de seleccao dos alunos nao Ihes
parecem muito claros e objectivos.

Reconhecimento da comunidade educativa

A avaliacao que os alunos, encarregados de educagao e trabalhadores fazem do servigo prestado pela
Escola, expressa nos questionarios de satisfagao é, de urn modo geral, positiva, predominando a
opcao "concordancia parcial".

Os alunos assinalam como aspectos mais positivos a importancia que a escola tern para o seu futuro,
as instalacbes e o gosto em frequentar a Escola. As criticas mais insistentes vac) para os aspectos
relacionados corn a limpeza e higiene da Escola, o acolhimento das suas sugestOes e o
comportamento dos alunos.

Por sua vez, os encarregados de educacao sublinham pela positiva as instalacbes, a acessibilidade da
linguagem utilizada nos contactos corn os pais, a satisfacao com a Escola e corn a qualidade do
ensino. Como menos favoravel apontam a justica das avaliagOes, a informagao prestada pela Escola
sobre o que os seus educandos estao a aprender, a participagao dos pais na vida escolar e o
acolhimento das suas opinibes.

Os docentes revelam-se mais satisfeitos corn o funcionamento dos Servigos Administrativos, a
seguranca, o gosto de trabalhar na Escola, a exiencia do ensino e a eficacia da comunicacao interna.
Por outro lado, apontam como aspectos menos positivos o comportamento dos alunos, o respeito dos
alunos para corn os trabalhadores, a formagao recebida, a resolugao das situagbes de indisciplina e a
forma como a direcgao gere os conflitos.

0 pessoal nao docente releva positivamente as condigOes de higiene e limpeza da Escola, o gosto por
ai trabalhar, a seguranga, o funcionamento dos Servigos Administrativos e a acessibilidade e
disponibilidade demonstradas pela direccao. Como aspectos menos favoraveis destacam a formagao
recebida, a eficacia da comunicagbo interna, o ambiente de trabalho, a equidade na gestäo dos
trabalhadores e a valorizagäo do seu contributo para o funcionamento da Escola.

A accao da Escola tern produzido um impacto em linha corn o valor esperado na melhoria das
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respectivos percursos escolares, verificando-se uma
concordancia parcial expressa pela comunidade educativa, nas respostas aos questionarios,
indicadores estes que no seu conjunto traduzem urn BOM desempenho da Escola neste dominio.

3.2 Prestacào do servico educativo
Gestäo do curriculo

As estruturas de coordenacao educativa e supervisao pedagOgica asseguram a coordenacao
pedagOgica e cientifica dos professores, existindo dinamicas de trabalho cooperativo, nomeadamente
no planeamento das actividades lectivas e na verificacao do cumprimento dos programas. A
interdisciplinaridade tern merecido a preocupacao dos responsaveis e, apesar de nao ser uma pratica
consolidada, assume algum relevo nas acgOes do Plano Anual de Actividades, nas areas curriculares
nao disciplinares e nos projectos curriculares de turma. Apesar de diagnosticada como uma das
maiores fragilidades dos alunos, nao existe uma estrat6gia consistente para trabalhar a
transversalidade da Lingua Portuguesa nas diferentes areas curriculares.
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Existe trabalho colaborativo entre os professores de diferentes disciplinas tendo em vista fomentar a
articulacao do curriculo e a sequencialidade de conteddos, mas tal resulta em grande parte da
iniciativa individual. A Escola conhece as dificuldades dos alunos do 7.° ano de escolaridade, sendo
de assinalar a elevada taxa de insucesso registada em 2009-2010 (14,7%). Contudo, a cooperagao
sisternatica com as escolas de origem dos alunos, enquanto estrategia para potenciar as
aprendizagens e o sucesso a entrada do 3.° ciclo, nao é ainda uma realidade.

Praticas de ensino

As actividades lectivas sao planificadas pelos docentes tendo em conta as orientacOes estabelecidas
nos departamentos curriculares e nos conselhos de turma e a afericao diagnOstica inicial. A reflexao
conjunta sobre os resultados da avaliacao continua tem permitido monitorizar as aprendizagens e
procurar solucOes para os problemas e dificuldades identificados, em particular ao nivel da turma.

Sao programadas e realizadas algumas actividades experimentais que tem servido para fomentar nos
alunos o gosto pela aprendizagem das ciências, embora muito do que é efectuado neste ambito ainda
esteja em grande parte dependente da iniciativa individual dos professores. E de realçar o dinamismo
corn que alguns docentes utilizam as tecnologias de informacao e comunicacao nas actividades
lectivas, designadamente na rentabilizacao da plataforma Moodie, dos quadros interactivos e dos
computadores. No entanto, esta pratica ainda nao se encontra generalizada na maioria das
disciplinas.

E evidente a procura de solucbes para responder aos interesses e as expectativas dos alunos e das
familias. A oferta formativa e curricular diversificada esta sustentada numa estrategia da motivacao e
inclusao, permitindo o desenvolvimento das competencias profissionais e dos saberes praticos, corn
reflexos nos niveis positivos de empregabilidade. As vias profissionalizantes assumem grande
import -arida, tendo em conta a diversidade de cursos e o nUrnero de alunos inscritos. As visitas de
estudo a empresas e locais de interesse histOrico e cultural e os intercambios de caracter nacional e
internacional tem silo aproveitados como oportunidades de promocao do sucesso educativo. A
dimensao artistica é promovida atraves do envolvimento dos alunos na dinamizacao de actividades
(p. ex., saraus, exposicOes, eventos, palestras e representacOes).

Praticas de monitorizagäo e ava/iagao

As modalidades de avaliagao das aprendizagens dos alunos sao diversificadas, compreendendo a
avaliacao diagnOstica inicial e a avaliacao formativa e sumativa. Estas modalidades de avaliacao
integram o Projecto Curricular de Escola e enquadram-se no planeamento da actividade dos docentes.

A confianca na avaliacao interna é promovida atrav6s da implementacao de diversas medidas, tais
como a definicao de critèrios de avaliacao gerais e especificos para cada disciplina, a adopcao de
instrumentos normalizados de registo, a elaboracao de testes e matrizes comuns e a realizacao dos
testes interrnklios disponibilizados pelo Gabinete de Avaliagao Educacional. Ainda assim, no Ultimo
trienio, verificou-se que na disciplina de Desenho A do ensino secundario a media da classificacao
interna final foi substancialmente superior a media da classificacao de exame. Os alunos
demonstraram conhecer os criterios de avaliacao especificos de cada disciplina, o mesmo nao
sucedendo ao nivel dos crit6rios gerais, nas componentes das atitudes e valores, no que respeita as
ponderacOes atribuidas a cada uma destas componentes, o que condiciona o exercicio da sua auto-
avaliacao.

Os resultados dos alunos sao analisados nos conselhos de turma, onde sao justificadas, pelos
docentes, as situagbes de insucesso e definidas medidas de recuperacao e melhoria. 0 Conselho
PedagOgico monitoriza trimestralmente os resultados globais, decidindo as accbes que poderao
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vtA
ajudar a atenuar o insucesso, notando-se, por vezes, a falta de uma problematizagao mais funda das
diversas questbes pedagOgicas relacionadas corn o (in)sucesso escolar.

acompanhamento do trabalho de cada professor efectua-se atrav6s do balanco regular das
actividades, nomeadamente o cumprimento das planificacbes diclacticas e os resultados alcancados
face as metas estabelecidas para cada disciplina, cabendo ao coordenador de departamento a
monitorizagao das actividades e a procura de solucbes para os problemas de leccionacao
identificados. A supervisao directa e sisternatica da pratica lectiva ainda nao é encarada como uma
actividade comum, no sentido de detectar dificuldades, facilitar o acompanhamento e a mUtua
influbncia e melhorar o desempenho de cada docente.

Praticas de inclusäo e de equidade

As necessidades educativas dos alunos sao identificadas pelos docentes e analisadas nos
departamentos curriculares e conselhos de turma, que estabelecem os respectivos pianos de
intervencao, articulando-se, sempre que necessario, corn o Servico de Psicologia e Orientacao, as
familias, o Centro de SaCide e a Comissao de Protecgäo de Criangas e Jovens. Sao organizadas
diversas medidas educativas que respondem as dificuldades gerais de aprendizagem (tutorias, apoio
pedagagico, salas de apoio), realcando-se a eficacia dos programas educativos individuals para os
alunos corn necessidades educativas especiais (ern 2009-2010, nao ocorreram retencbes entre estes
alunos). A area curricular nao disciplinar de Estudo Acompanhado é distribuida predominantemente a
professores de Lingua Portuguesa e de Matematica, visando o reforgo das aprendizagens nestas
disciplinas. Acontece que a elevada taxa de retencao verificada ern 2009-2010, no 12.° ano de
escolaridade, por exemplo, nao pole deixar de questionar a adequacao e a eficacia das estrategias
de apoio pedagOgico implementadas.

E de realcar o bom trabalho desenvolvido pelo Servigo de Psicologia e Orientacao que colabora
activamente na avaliagao e acompanhamento dos alunos corn necessidades educativas especiais e
dos que revelam problemas de integracao mais complexos. Desenvolve tamb6m accOes consistentes
de orientacao escolar e profissional junto dos alunos (principalmente do 9.° e 12.° anos) e de apoio
aos pais e encarregados de educagao.

Os principios de inclusao e de equidade integram os documentos de planeamento da accao educativa
e concretizam-se na elaboracao de horarios, constituicao de turmas, nos apoios, e no acesso aos
bens e recursos disponibilizados aos alunos, havendo apoios suplementares especificos para os mais
carenciados. Os alunos ern risco de abandono sao acompanhados continuamente pelos directores de
turma, psicOloga, Gabinete de Apoio ao Aluno e a Familia, direcgao, e outras instituigOes parceiras
(Centro de SaUcle, Cornissao de Proteccao de Criancas e Jovens).

A Escola apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em analise, em resultado de praticas
organizacionais eficazes, o que traduz urn BOM desempenho da Escola neste dominio.

3.3 Lideranca e gestâo escolar
Visäo, estrategia e planeamento

A visa°, as estratagias e a acgao educativa estao enquadradas por valores e principios e organizados
por prioridades, objectivos hierarquizados e linhas de intervencao para responder aos problemas.
Estao estabelecidas metas e actividades de superacao organizadas em quatro eixos de
desenvolvimento: Lideranga e visäo estrategica; Qualidade do servigo e impacto sobre as pessoas;
Praticas pedagc5gicas, renovacäo didactica e orientagäo para resultados; Impacto na sociedade e no
mundo. Os documentos de orientacao educativa e de gestao pedagOgica estao bem concebidos e
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articulados, relacionando propostas e finalidades. Os alunos, pais e encarregados de educagao e os
assistentes tecnicos e operacionais nao tern uma participagao activa na definigao e na revisao de
prioridades e pianos de accao. 0 Plano Anual de Actividades, por exemplo, nao integra actividades da
iniciativa dos pais e/ou do pessoal nao docente.

A direccao desenvolve uma lideranca organizacional reconhecida, diversificada, promotora de pianos
de accao para ultrapassar problemas. 0 Director exerce uma lideranga assertiva ao nivel da
organizacao e gestäo da Escola. Esta linha de actuagao, porem, nä° é tao not6ria ao nivel das
diversas estruturas pedagOgicas, acontecendo, nao raro, que se privilegia a informacao, o trabalho de
rotina, em detrimento de uma reflexao aprofundada visando a resolucao eficaz dos problemas
pedagOgicos detectados. No entanto, existem sinais de orientagao para o aprofundamento da
organizacao pedagOgica, em termos de sistematizagao de informagao e prestagao de contas (p. ex.,
na auto-avaliagbo e na quantificacao das metas no "ambito do Programa Educagao 2015), numa
perspectiva de desenvolvimento.

Esta estabelecida uma rede de parcerias e protocoios de cooperacao com instituicOes da regiao,
nomeadamente com a Camara Municipal, empresas e entidades locais que tem constituido uma
mais-valia para a realizacao dos estagios profissionais e para a resolugao de problemas e dificuldades
dos alunos. Existe urn protocoio corn uma Universidade para o desenvolvimento da auto-avaliacao,
baseado no modelo CAF. A Escola esta envolvida em diversos projectos de ambito nacional e
internacional que tem contribuido para a criacao de novas oportunidades de aprendizagem. Neste
ambito, a Camara Municipal sublinha o esforgo que a Escola tern vindo a realizar no sentido da
abertura a comunidade atraves de uma presenca mais activa no meio social, cultural e econOmico e
da divulgacao de uma imagem de qualidade.

Gestäo dos recursos

A direcgao conhece e rentabiliza as competencias de cada profissional na atribuigao das tarefas. A
distribuigao do servigo docente é realizada segundo criterios definidos, privilegiando a continuidade
pedagOgica dentro de cada ciclo, contemplando o nUmero de turmas e de niveis atribuidos e o perfil
para o desempenho de cargos. 0 pessoal nao docente é gerido corn flexibilidade, de forma a colmatar
a escassez de trabalhadores e as faltas imprevistas, revelando, contudo, alguma insatisfacao
reiativamente a justica da sua avaliagbo e ao ambiente educativo da Escola. Os servicos respondem
giobaimente as necessidades dos utentes.

Os responsaveis fazem uma gestao adequada dos recursos materiais, adaptando-os as necessidades
curricuiares e formativas. Os recursos e apoios disponiveis estao acessiveis e organizados, no sentido
de proporcionar identicas condigOes de aprendizagem. Alguns espagos revelam faita de limpeza e
cuidado, decorrentes ern grande parte da ausencia de uma atitude civica e de uma accao
direccionada e intencional por parte da Escola.

A biblioteca escolar (integrada na Rede de Bibliotecas Escolares) tern impacto nas aprendizagens,
dispondo de urn projecto prOprio de animagao, encontrando-se tambem ligada corn a Biblioteca da
Camara Municipal. Este espago esta acessivel e encontra-se bem organizado, sendo evidentes a
participagao dos alunos nas actividades previstas e o interesse dos docentes na utilizagao deste
recurso.

A seguranga é objecto de preocupacao e de actuagao preventiva. Mesmo assim, o controlo de
entradas e saidas é ineficaz. A Escola tern demonstrado uma boa capacidade de captacao de receitas
prOprias.
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Desenvolvimento pessoal e organizacional

Sao identificadas pelos departamentos curriculares as carencias de formacao continua dos
professores, tendo em conta a actualizacao pedagOgica e cientifica e as prioridades do projecto
educativo. Algumas destas propostas tern sido concretizadas (p. ex., no ambito da implementacao dos
novos programas de Maternatica e de Lingua Portuguesa do Ensino Basico). Internamente, as
iniciativas de formacao privilegiam a area das tecnologias de informacao e comunicacao. Os
assistentes operacionais frequentaram accOes relacionadas corn o conte6do funcional dos
respectivos sectores. A formacao dos assistentes tecnicos corn funcbes nos Servicos Administrativos
tern sido escassa ou inexistente face as necessidades de aperfeicoamento profissional sentidas por
estes tra ba I hadores.

A Escola tern investido nos circuitos de comunicacao interna e externa, privilegiando as tecnologias de
informacao e comunicagao (p. ex., o jornal A Semente, que ja foi galardoado corn o 1.° e 2.° premios
no concurso de jornais escolares do PUblico, e a revista Talentos), que tem permitido aos interessados
disponibilizar e aceder a informacao. No entanto, nem todos os agentes da Escola, nomeadamente os
elementos nao docentes, se manifestaram satisfeitos corn o modo como a informacao circula.

Auto-avaliaga- o e melhoria

Foi definido urn piano de auto-regulacao, corn base no modelo CAF, assente em praticas
diversificadas e abrangendo diversas areas organizacionais. Por exemplo, a auto-avaliacao ja se
verifica, ern materia de sucesso academico, bem como nos niveis de satisfacao, apurados por
inquerito, sobre diversas vertentes, o que tern permitido aos responsaveis o conhecimento dos
progressos alcancados nos Oltimos anos, bem como de aiguns dos pontos fortes e fracos da Escola.
Sustentando-se neste conhecimento, foi elaborado urn piano de melhoria que procura garantir a
continuidade das praticas que se tem revelado eficazes e a superacao dos probiemas em areas de
major debilidade, ainda que nem sempre corn o sucesso esperado. E notOria tambem, a capacidade
para identificar e explorar oportunidades, demonstrando terem sido introduzidas e concretizadas
algumas alteracOes decorrentes dos pontos fracos identificados peia anterior equipa de avaliacao
externa da Escola ocorrida em 2007.

A descontinuidade das equipas de auto-avaliacäo e a falta de valorizacäo do envolvimento directo dos
pais e encarregados de educacao, dos alunos e do pessoal nao docente na avaliacao interna podem
tornar o processo pouco sustentado, cornprometendo a visao estrategica e o desenvolvimento futuro
da Escola. 0 texto de apresentacao elaborado peia Escola congrega elementos diversos do processo
de avaliacao interna, contribuindo para urn conhecimento mais aprofundado do seu Projecto
Educativo e para a preparacao da avaliacao externa.

A Escola apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em analise, em resultado de praticas
organizacionais eficazes, o que traduz urn BOM desempenho da Escola neste dominio.

4 - PONTOS FORTES E AREAS DE MELHORIA

A equipa de avaliacäo realca os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola:

• 0 nivel de conclusao do 9.° ano e os resultados obtidos nos exames nacionais das
disciplinas de Lingua Portuguesa do 9.° ano e de Matematica A do 12.° ano, em 2009-
2010;
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A diversificacao da oferta educativa e a valorizacao das aprendizagens, que tern
contribuido para o aumento das expectativas dos alunos e das familias e a diminuicao do
abandono escolar;

A adequacao das modalidades de apoio aos alunos corn necessidades educativas
especiais, corn impacto na sua integracao e nos resultados;

A articulacao e a coerencia entre os documentos estruturantes da Escola e a clareza na
definicao das prioridades a seguir;

A lideranca da direccao ao nivel da gestao dos recursos, com impacto numa boa
organizacao administrativa, bem como no desenvolvimento de projectos, parcerias e
protocolos corn entidades diversas.

A equipa de avaliacao entende que as areas de major fragilidade, onde a Escola deve incidir
prioritariamente os seus esforcos para a melhoria, sao as seguintes:

A melhoria do sucesso dos alunos, nomeadamente na disciplina de Matematica do 9.° ano
e de Portugues e de Desenho A do ensino secundario, nos cursos cientifico-humanisticos e
em alguns cursos profissionais;

A intervencao ao nivel das atitudes e da consciencia civica dos alunos corn o objectivo de
melhorar a participacao na vida da escola e o cuidado corn a limpeza e higiene dos
espacos escolares;

A aposta num trabalho consistente para o incremento da transversalidade da Lingua
Portuguesa, tendo em vista melhorar as competencias dos alunos nos dominios da escrita
e da interpretacao,

0 incentivo a cooperacao sistematica corn as escolas de origem dos alunos, de modo a
potenciar as aprendizagens e o sucesso a entrada no 3.° ciclo do ensino basic°,

A melhoria do controlo das entradas e saidas da Escola;

A valorizacao da participacao efectiva dos pais e encarregados de educagao e do pessoal
nao docente na definicao e discussao das prioridades, na elaboracao dos documentos
estruturantes e nos processos de auto-avaliacao da Escola.

A equipa de avaliacao: Eduardo Oliveira, Maria de Fatima Paixao, Jose Joao Azevedo.
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