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1 – I NTRODUÇÃO
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.

ES C A LA D E AV AL I AÇ Ã O
Ní v e i s d e c l a s s i f i c a ç ã o d o s t r ê s d o m í n i o s
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.

O presente relatório expressa os resultados da
avaliação externa do Agrupamento de Escolas
Augusto Cabrita – Barreiro, realizada pela
equipa de avaliação, na sequência da visita
efetuada entre 25 e 28 de novembro 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.

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.

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.

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.

A equipa de avaliação externa visitou a escola-sede do Agrupamento e os restantes estabelecimentos de educação e de ensino que o constituem.
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.

O relatório do Agrupamento e o eventual contraditório apresentado(s) no âmbito da
Avaliação Externa das Escolas 2013-2014 serão disponibilizados na página da IGEC.
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO A GRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, situado no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal, foi
criado no ano letivo de 2010-2011. É constituído pelos jardins de infância n.º 1 e n.º 3, as escolas básicas
n.º 5, n.º 6, n.º 8 e Padre Abílio Mendes, o centro de animação infantil comunitária (CAIC) e a Escola
Secundária Augusto Cabrita, escola-sede, a única que foi objeto de avaliação externa das escolas no ciclo
anterior. O Agrupamento assinou recentemente um contrato de autonomia.
Frequentam as unidades educativas 180 crianças na educação pré-escolar (oito grupos), 433 alunos no
1.º ciclo do ensino básico (19 turmas), 282 no 2.º (11 turmas), 376 no 3.º (14 turmas) e 474 no ensino
secundário regular (18 turmas), num total de 1745. A oferta educativa do Agrupamento contempla,
também, duas turmas com percurso curricular alternativo (44 alunos), quatro turmas de cursos de
educação e formação (48 alunos) e 14 turmas de cursos profissionais (280 alunos). Relativamente à Ação
Social Escolar, constata-se que 69% dos alunos não beneficiam de auxílios económicos. Possuem
computador e ligação à internet 62% dos alunos do ensino básico e 73% do secundário. O Agrupamento é
frequentado por 9,7% de alunos de outras nacionalidades, predominando os oriundos de países africanos
de língua oficial portuguesa e do Brasil.
No que concerne às habilitações académicas dos pais e encarregados de educação dos alunos do ensino
básico, verifica-se que 14% têm formação de nível superior e 39% de secundário e superior. Quanto aos
dos alunos do ensino secundário, os dados revelam que 9% possuem habilitações de nível superior e 33%
de secundário e superior. No que respeita à sua ocupação profissional, 21,9% dos pais e encarregados de
educação dos alunos do ensino básico exercem atividades de nível superior e intermédio, percentagem
que desce para 18,4% relativamente aos dos alunos do ensino secundário.
Exercem funções no Agrupamento 180 docentes dos quais 90% pertencem aos quadros, o que revela um
bom nível de estabilidade, e 92,7% lecionam há 10 ou mais anos, indiciando bastante experiência
profissional. O pessoal não docente totaliza 52 trabalhadores e 86,5% destes têm 10 ou mais anos de
serviço. Exerce ainda funções no Agrupamento, a meio tempo, uma psicóloga.
No anos letivos de 2010-2011 e 2011-2012, para os quais há referentes calculados, os valores globais das
variáveis de contexto do Agrupamento, disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação
e Ciência, comparados com os de outros estabelecimentos de ensino com características semelhantes,
situam-se globalmente aquém da mediana para a percentagem de alunos que não beneficiam de auxílios
económicos no âmbito da Ação Social Escolar, mas acima daquela no que diz respeito à percentagem de
docentes dos quadros, à média do número de anos de habilitação das mães e dos pais e à média do
número de alunos por turma. Estes indicadores apontam, portanto, para a existência de variáveis de
contexto relativamente desfavoráveis.

3 – A VALIAÇÃO 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 – R ESULTADOS
R ESULTADOS ACADÉMICOS
Nos anos letivos de 2010-2011 e 2011-2012, os resultados do 4.º ano de escolaridade, quando comparados
com os das escolas e agrupamentos com valores semelhantes nas variáveis de contexto, posicionam-se,
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globalmente, acima dos valores esperados, ainda que, nas provas de aferição de matemática, fiquem
aquém daquele valor, no último ano, o que já acontecia em relação à taxa de conclusão, em 2010-2011.
De sublinhar, contudo, o facto de esta alcançar valores acima dos esperados, em 2011-2012.
No 6.º ano de escolaridade, por sua vez, os resultados situam-se, na generalidade dos indicadores
analisados (taxa de conclusão e provas de aferição), aquém dos valores esperados, naquele biénio. Além
disso, apesar dos resultados nas provas de aferição de língua portuguesa, em 2010-2011, terem ficado
acima do valor esperado, situam-se, em 2011-2012, aquém deste.
No 9.º ano de escolaridade, nos indicadores considerados, atingem-se predominantemente resultados
aquém dos esperados, de forma mais evidente nos exames de língua portuguesa. De realçar, todavia, o
facto da taxa de conclusão, situada aquém do valor esperado, em 2010-2011, se posicionar acima deste,
em 2011-2012.
No ensino secundário, a taxa de conclusão do 12.º ano, situada em linha com o valor esperado, em 20102011, situa-se acima deste em 2011-2012. Nos exames de português, os resultados obtidos posicionamse, naqueles dois anos, acima dos valores esperados, tendência contrária à registada na disciplina de
matemática. Nos resultados dos exames de história, ainda que situados acima do valor esperado em
2010-2011, ficam apenas em linha com este em 2011-2012.
Estes resultados encontram-se, globalmente, em linha com os valores esperados, traduzindo, portanto,
alguma eficácia do trabalho realizado em torno da melhoria dos resultados académicos, apesar de
alguns exigirem particular atenção por parte dos responsáveis, em especial nos 6.º e 9.º anos e na
avaliação externa da disciplina de matemática, neste último caso em todos os níveis de ensino, bem
como ao nível dos cursos profissionais.
No que a estes diz respeito, a percentagem de alunos que concluíram os respetivos cursos, nos últimos
anos, é reduzida, o que aponta para alguma ineficácia do trabalho desenvolvido, neste âmbito, ainda que
existam simultaneamente diversos constrangimentos que devam ser ponderados. Também os resultados
dos alunos que terminaram cursos de educação e formação são, em alguns deles, pouco positivos,
existindo, todavia, exemplos de outros bem-sucedidos, cujo trabalho aí desenvolvido poderá ser objeto de
reflexão e de replicação, pelos diferentes responsáveis.
Em matéria de abandono escolar e de desistência, o Agrupamento tem apresentado valores residuais no
ensino regular, nos diferentes níveis de ensino. Trata-se, contudo, de um campo a melhorar quando
considerados os cursos profissionais e de educação e formação, onde a taxa de desistência é bastante
elevada, área que deverá suscitar uma intervenção consistente.
R ESULTADOS SOCIAIS
Enquanto princípio do seu projeto educativo, o Agrupamento tem no desenvolvimento da dimensão
social e comunitária uma das suas prioridades, privilegiando a abordagem de diversas temáticas. No
campo da saúde, a intervenção no âmbito dos projetos de Educação para a Saúde e de Educação para os
Afetos revela-se muito importante na prevenção de comportamentos de risco e na promoção de hábitos
de vida saudável.
As ações de solidariedade, transversais a todos os níveis de educação e ensino, são dinamizadas através
da participação voluntária das crianças e alunos em projetos como a recolha de tampinhas, de roupas,
de brinquedos e de géneros alimentares, que fomentam o desenvolvimento cívico e o sentido de
iniciativa na comunidade. A mobilização de famílias, pessoal docente e não docente, alunos, entidades
locais e autarquias na celebração do Dia B (Dia do Barreiro), em prol da melhoria das condições físicas e
estruturais das escolas do Agrupamento, em particular, constitui um fator determinante na
aproximação e na abertura à comunidade. Por outro lado, a atuação da Liga dos Amigos da Escola
Secundária Augusto Cabrita, no auxílio a famílias carenciadas, é unanimemente reconhecida como
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meritória pelo espírito de entreajuda e pelo apoio social direto prestado a diversos públicos do
Agrupamento. A criação de uma consciência ecológica representa outra das áreas que o Agrupamento
privilegia, no âmbito da sua atuação, evidente na dinamização de múltiplas ações integradas no
programa Eco-Escolas.
Os delegados de turma, eleitos pelos seus pares ou designados pelos docentes titulares, ainda que
desempenhem algumas tarefas de apoio aos docentes, não têm exercido outras funções relevantes. Na
verdade, não estão instituídas assembleias com estes alunos que permitam a sua auscultação regular e
a apresentação de propostas. Além disso, os mesmos não são envolvidos nas dinâmicas das reuniões de
conselho de turma, em especial no 3.º ciclo. A própria participação dos alunos no conselho geral não tem
sido muito profícua. A associação de estudantes, recentemente constituída, apresenta um programa
dirigido aos alunos que intenta uma participação mais ativa na vida do Agrupamento, o que só
acontecerá se a sua ação for efetivamente acompanhada, valorizada e responsabilizada junto da
comunidade.
Os alunos demonstram conhecer as regras de funcionamento e as medidas corretivas e disciplinares
sancionatórias previstas em caso de violação daquelas. Da análise dos dados do processo de
monitorização da indisciplina, relativos aos anos letivos de 2011-2012 e 2012-2013, assinala-se,
globalmente, uma diminuição dos casos que mereceram a aplicação daquelas medidas, assim como do
número de ocorrências, o que aponta para uma menor gravidade das situações. Não obstante, destaca-se
a reincidência de alguns alunos e a identificação da sala de aula como o espaço onde surge o maior
número de ocorrências, com particular incidência nas turmas do 2.º ciclo, nas dos anos iniciais do 3.º e
nas do 1.º ano de alguns cursos profissionais. Ainda assim, as situações de maior gravidade são pontuais
e tratadas urgentemente com a direção.
O reforço das medidas promotoras da disciplina concretiza-se, também, através da atuação célere e
concertada entre docentes, não docentes, direção e pais e encarregados de educação e de dinâmicas
articuladas com o Gabinete de Promoção para a Cidadania que acolhe os alunos com ordem de saída da
sala, nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário. Pese embora a implementação desta estratégia de
abordagem ao conflito apresentar efeitos imediatos na pacificação das situações ocorridas em sala de
aula, persistem comportamentos problemáticos que continuam a ser uma condicionante para o normal
decurso das aprendizagens e que deverão continuar a merecer a devida atenção dos responsáveis. Neste
quadro, é de mencionar também o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Trilhos, através do
envolvimento de alunos em programas de competências pessoais e sociais. De destacar o alargamento
recente da monitorização dos casos de indisciplina ao 1.º ciclo, o que contribuirá para um conhecimento
desta matéria naquele nível de ensino e, se for caso disso, para uma intervenção mais precoce.
R ECONHECIMENTO DA COMUNIDADE
Considerando as respostas aos questionários aplicados aos alunos, docentes e não docentes e pais e
encarregados de educação, no âmbito do presente processo de avaliação externa, conclui-se que, de um
modo geral, a comunidade educativa revela um grau elevado de satisfação com o serviço prestado, o que
foi confirmado na generalidade das entrevistas realizadas. Destas perpassou também a ideia de que o
Agrupamento é visto como uma referência nas respostas educativas proporcionadas aos alunos com
necessidades educativas especiais e na diversificação da oferta formativa, assumindo especial
relevância, neste caso, os cursos da área de informática.
Apesar disso, é evidente, também, a ideia de que a imagem do Agrupamento na comunidade é
atualmente menos apelativa, o que exige, por parte dos responsáveis, uma estratégia ainda mais
consistente de captação de novos alunos. Aliás, esta situação é particularmente relevante junto dos que
terminam o 3.º ciclo e procuram outros estabelecimentos de ensino para frequentarem o ensino
secundário.
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O Agrupamento tem concedido a devida importância à valorização do sucesso dos alunos. Além das
estratégias de reforço positivo dos pequenos êxitos dos alunos, há a destacar o reconhecimento público
que tem sido feito, nos últimos anos, através de quadros de mérito e excelência, ainda que não abranjam
os alunos de todos os ciclos.
A publicação do jornal escolar Percursos e Saberes, o blogue da biblioteca Ler e Saber e a página
eletrónica do Agrupamento são mecanismos de divulgação que dão visibilidade ao trabalho realizado
pelos alunos, na comunidade. As produções das crianças e dos alunos são igualmente expostas nas
celebrações organizadas e abertas à comunidade, como a Feira dos Petiscos, realizada no encerramento
do ano letivo. Além disso, estão também presentes nas iniciativas promovidas pela Câmara Municipal
do Barreiro, como a Feira Pedagógica, entre outras.
O Agrupamento tem contribuído do mesmo modo para o crescimento cultural e social da comunidade
envolvente, nomeadamente pela dinamização de Serões Culturais e de Tertúlias, com personalidades
reconhecidas em várias áreas. De realçar, ainda, o projeto Encontro de Jovens Filósofos que envolve um
trabalho de parceria com outros estabelecimentos de ensino concelhios e com instituições de ensino
superior, iniciativa que prestigia a sua ação enquanto organização educativa.
A ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na melhoria das
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. O Agrupamento
apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas
organizacionais eficazes. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio
Resultados.

3.2 – P RESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
P LANEAMENTO E ARTICULAÇÃO
O planeamento das atividades letivas, designadamente o de médio e longo prazo, é concretizado, por
norma, em grupo pelos docentes que lecionam os mesmos anos de escolaridade ou as mesmas
disciplinas. Registam-se, também, práticas de partilha de materiais pedagógico-didáticos e de outros
relativos à avaliação das aprendizagens. O trabalho cooperativo entre professores assume uma
dimensão mais relevante junto dos docentes das disciplinas de ciências naturais/biologia e geologia e
física e química, graças à atribuição de tempos comuns, nos respetivos horários, para a preparação
conjunta de atividades experimentais, entre outras tarefas, o que se tem revelado bastante profícuo.
O planeamento das atividades levado a cabo pelos docentes integra, em vários casos, as especificidades
do meio envolvente. As crianças e os alunos dos diferentes níveis de educação e ensino são envolvidos
em visitas de estudo locais, como as que se realizam à Mata Nacional da Machada, ao Museu do
Fuzileiro, à empresa Fisipe, entre outras, contextualizando-se, portanto, o currículo em diversas áreas.
Verifica-se, ainda, um aproveitamento das atividades educativas promovidas pela Câmara Municipal do
Barreiro, de que são exemplo as dinamizadas pelo Arquivo Municipal.
No âmbito da gestão curricular, numa vertente horizontal, o Agrupamento tem desenvolvido práticas
positivas, em especial na articulação entre as atividades de animação e de apoio à família e a
componente educativa, na educação pré-escolar. Efetivamente, as educadoras encontram-se envolvidas
no processo de supervisão daquelas e participam em reuniões com vista à avaliação do trabalho
realizado. O mesmo se verifica entre as atividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo, e a
respetiva dimensão curricular. O facto dos responsáveis pela dinamização daquelas integrarem os
conselhos de docentes tem facilitado, na verdade, os processos de planeamento e de avaliação que lhes
estão subjacentes. Nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário, todavia, não se registam evidências

Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita – BARREIRO

5

consistentes de articulação curricular entre as diferentes disciplinas, nomeadamente na conceção das
atividades do plano anual.
Numa perspetiva vertical, o trabalho que tem sido desenvolvido carece, no geral, de consolidação e
melhoria de modo que se consiga um impacto positivo nas aprendizagens e nos resultados. De facto, não
há práticas de articulação entre as atividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo, e as
correspondentes disciplinas, no 2.º ciclo. Além disso, não se assiste a uma efetiva gestão vertical do
currículo que envolva áreas nucleares como a matemática, por exemplo, dado o insucesso generalizado
nesta disciplina, nos diversos níveis de ensino, e que garanta a sequencialidade das aprendizagens.
Apesar disso, projetos como a Oficina de Escrita, desenvolvida no 1.º ciclo por um docente do ensino
secundário, e Filosofia para Crianças, envolvendo também os alunos daquele nível de ensino e docentes
desta disciplina, ambos destinados ao desenvolvimento de competências-chave, demonstram alguma
abertura, nesta área, e poderão representar o embrião de um trabalho cada vez mais consolidado.
Importa sublinhar, também, que o Agrupamento tem concedido especial atenção ao processo de
transição das crianças e alunos, entre níveis/ciclos. As ações levadas a cabo, em especial as visitas às
escolas que os alunos vão frequentar e as reuniões entre docentes dos vários níveis de educação e ensino
envolvidos, contribuem para uma melhor integração dos alunos.
P RÁTICAS DE ENSINO
A melhoria da qualidade das aprendizagens, enquanto meta estabelecida no projeto educativo, é
trabalhada a partir de princípios de diferenciação pedagógica que adaptam o ensino às capacidades e
aos ritmos dos alunos. A criação de grupos de nível de homogeneidade relativa, no 1.º ciclo, de acordo
com a tipologia do projeto TurmaMais, inscreve-se nesta lógica e permite dar resposta aos alunos com
mais dificuldades, não esquecendo os que revelam um elevado potencial de aprendizagem, organizando,
também para estes, soluções formais com uma intencionalidade explícita. Nos 2.º e 3.º ciclos, por sua
vez, não são muito evidentes as estratégias definidas para a gestão da diversidade na sala de aula, pelo
que a generalização das práticas de diferenciação pedagógica continua a ser um desafio para o
Agrupamento, na procura da melhoria dos resultados escolares.
É notório o empenho na resposta proporcionada às crianças e aos alunos com necessidades educativas
especiais de caráter permanente e, em especial, aos que integram as unidades de apoio especializado
para a educação de alunos com multideficiência e surdo-cegueira congénita. O trabalho de constante
interação entre os docentes titulares ou os diretores de turma com os docentes de educação especial, os
trabalhadores não docentes, técnicos e pais e encarregados de educação assegura as respostas
adequadas às problemáticas dos alunos.
Sublinham-se, também, a atuação articulada com a Equipa Local de Intervenção Precoce e as parcerias
com a Associação Nós e com a CERCIMB – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas da Moita e Barreiro, fundamentais a esta abordagem multidisciplinar, em particular a
última, que disponibiliza diversos técnicos nas áreas da psicologia, terapias da fala e ocupacional,
fisioterapia e hidroterapia. De referir que o Agrupamento, através dos seus recursos, promove também,
junto destes alunos, sessões de judo e de musicoterapia.
Aqueles são ainda incentivados à participação em diversas atividades do plano anual e à integração em
sala de aula, em várias disciplinas, recebendo, inclusivamente, os seus colegas de turma nas unidades, o
que favorece a construção de um ambiente propício à inclusão. No que diz respeito ao desenvolvimento
dos planos individuais de transição, o Agrupamento tem contado com a colaboração de diversas
entidades, nomeadamente da junta de freguesia e da câmara municipal, na integração dos alunos em
contextos funcionais que permitam a transição para a vida pós-escolar. De salientar, igualmente, o facto
de aquela autarquia ter celebrado contratos com alguns dos alunos envolvidos neste percurso. Esta forte

Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita – BARREIRO

6

estrutura de apoios e de mobilização de recursos tem revelado a sua eficácia, uma vez que os níveis de
sucesso alcançados são bastante elevados (100% na generalidade dos anos de escolaridade).
As metodologias ativas estão presentes nas práticas letivas, transversalmente, em todos os níveis de
educação e ensino, reconhecidas como motivadoras da aprendizagem, pelos alunos. São utilizadas
estratégias dinamizadoras de trabalho de projeto e de pesquisa, a formação de grupos ou de pares para
discussão e apresentação de temáticas ou para a resolução de problemas, dramatizações, entre outras.
No caso dos cursos de educação e formação e profissionais, há que assinalar o envolvimento dos alunos
em iniciativas ligadas à vertente profissional dos cursos, designadamente o arranjo dos espaços
exteriores, no de Jardinagem, a receção de convidados em eventos, no de Hotelaria e Restauração, e o
apoio na dinamização de atividades, no de Gestão Desportiva. Também as atividades desenvolvidas no
âmbito da disciplina de oferta complementar visam a aquisição de competências práticas em áreas como
a gestão/poupança ou saúde e ambiente.
A componente experimental é bastante trabalhada, em particular no 3.º ciclo do ensino básico e no
ensino secundário, ainda que, naquele ciclo, não exista a mesma regularidade, em todas as turmas.
Além deste trabalho, realizado em sala de aula, são de mencionar iniciativas como visitas de estudo ao
Centro de Ciência Viva e ao Oceanário, a participação nas olimpíadas nacionais da biologia, a ação do
Clube do Calhau, entre outras. De realçar, também, o investimento na atividade de enriquecimento
curricular no 1.º ciclo no domínio do ensino experimental das ciências.
Estas práticas são complementadas com o recurso às tecnologias de informação e comunicação, embora
se trate de um recurso que pode ser claramente potenciado. Na educação pré-escolar, o défice de
recursos tecnológicos e a pouca rentabilização dos existentes no 1.º ciclo condicionam o desenvolvimento
de competências básicas, nesta área. As bibliotecas escolares, existentes na generalidade dos
estabelecimentos, têm proporcionado o desenvolvimento de atividades formais de aprendizagem, com o
apoio dos docentes, de pesquisa e de seleção de informação, bem como na formação de leitores. Todavia,
verifica-se que algumas bibliotecas apresentam limitações nos horários de funcionamento que impedem
uma utilização autónoma por parte dos alunos em períodos como a hora de almoço, por exemplo.
A dimensão artística assume um papel de relevância na oferta formativa do Agrupamento, presente na
educação pré-escolar, no âmbito das atividades de animação e apoio à família, que integram, por
exemplo, a patinagem e a expressão dramática, no 1.º ciclo, as expressões plásticas, na componente de
enriquecimento curricular, e no 3.º ciclo a educação musical, como oferta de escola. De sublinhar ainda,
neste domínio, o embelezamento dos espaços educativos da Escola Básica Padre Abílio Mendes, através
de pinturas e de exposições de trabalhos dos alunos que criam uma marca identitária da escola e
tornam o ambiente mais acolhedor.
O acompanhamento das práticas de ensino não tem incluído a supervisão da atividade letiva em sala de
aula dos docentes, não se reconhecendo, portanto, o seu contributo para a melhoria das aprendizagens e
dos resultados. Todavia, aquele é realizado pelos coordenadores de departamento ou responsáveis de
disciplina. Além da disponibilização dos materiais que cada docente vai utilizando, que permite àqueles
responsáveis monitorizarem o trabalho individual de cada um, realizam-se trimestralmente balanços
em função do planeamento efetuado.

M ONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
O processo de avaliação das aprendizagens pauta-se, no geral, pela diversificação de tarefas utilizadas,
como os testes de avaliação, os trabalhos de investigação, os relatórios, as sínteses, entre outros,
cumprindo-se, portanto, o princípio da triangulação de instrumentos de avaliação. Apesar disso, em
algumas disciplinas, como a matemática, no 3.º ciclo, os testes apresentam uma ponderação excessiva
(80%) na classificação final dos alunos.

Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita – BARREIRO

7

Os critérios de avaliação analisados demonstram que os mesmos transmitem informação útil aos alunos
para que estes possam assumir um papel ativo na regulação das suas aprendizagens. Em alguns casos,
todavia, os critérios encontram-se apenas direcionados para o processo de classificação dos alunos,
impedindo, desta forma, o cumprimento daquele objetivo. De salientar, pela positiva, a sua divulgação
junto dos interessados (alunos e encarregados de educação), evidência de que a avaliação das
aprendizagens se pauta, igualmente, pelo princípio da transparência.
Registaram-se, também, práticas de uma avaliação formativa orientada para a melhoria das
aprendizagens, nomeadamente pela informação de retorno dada pelos docentes aos alunos, na sequência
dos seus desempenhos, o que não acontece com a mesma qualidade em todas as turmas/disciplinas, e
pelas alterações efetuadas no processo de ensino, pelos professores, em função das dificuldades
detetadas. Simultaneamente, identificaram-se situações que demonstram algumas dificuldades na
articulação entre a avaliação formativa e a sumativa, matéria que poderá ser objeto de uma ampla
reflexão, no Agrupamento, e da definição de normas sobre o tema da avaliação das aprendizagens que
possam orientar os docentes neste processo.
O Agrupamento concede alguma importância às questões da fiabilidade e validade do processo de
avaliação das aprendizagens, se bem que subsistam práticas que careçam de melhoria. Com efeito, a
elaboração e aplicação do mesmo instrumento de avaliação, evidente em algumas disciplinas/anos, não
se encontra generalizada. Também as práticas de correção partilhada, existentes em casos muito
pontuais, poderão ser bem mais exploradas. O mesmo acontece em relação à monitorização da aplicação
dos critérios de avaliação por parte dos coordenadores de departamento ou responsáveis de disciplina.
Não obstante, o Agrupamento tem aderido aos testes intermédios na generalidade das disciplinas.
A análise dos resultados permite a definição de estratégias de melhoria, onde tem especial destaque a
organização dos apoios educativos, no 1.º ciclo, bem como as aulas de apoio e de preparação para
exames, nos restantes ciclos/níveis de ensino, entre outras medidas educativas. Apesar disso, não se
conhecem indicadores precisos que permitam avaliar com rigor a eficácia da totalidade das medidas de
promoção do sucesso. É de assinalar que dos discursos dos docentes, relativamente à identificação das
causas de insucesso, sobressaem essencialmente os fatores externos, o que poderá condicionar a
implementação de estratégias mais adequadas.
No que diz respeito ao abandono escolar, o Agrupamento desenvolve o seu trabalho em colaboração com
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens local, subsistindo, por vezes, alguns problemas na recolha
de informação que atrasam a resolução das situações. As taxas de sucesso dos cursos de educação e
formação e profissionais, criados também com o objetivo de prevenção da desistência e do abandono,
demonstram que estes não têm sido muito eficazes, neste âmbito.
A ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na melhoria das
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. O Agrupamento
apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas
organizacionais eficazes, o que justifica a atribuição da classificação de BOM no domínio Prestação do
Serviço Educativo.

3.3 – L IDERANÇA E GESTÃO
L IDERANÇA
A diretora exerce uma liderança partilhada com os restantes elementos da sua equipa e valoriza, no
âmbito da sua atuação, aspetos como a motivação dos profissionais e a gestão de conflitos. Há, de facto,
um trabalho de proximidade junto das pessoas, evidente, por exemplo, pela sua participação em
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reuniões das estruturas intermédias, com a finalidade de se conseguir um maior envolvimento dos
profissionais. Perpassam ainda desta liderança atributos como a determinação, a disponibilidade e o
empenho.
O projeto educativo espelha uma visão estratégica que passa pela construção de um Agrupamento de
referência que marque a diferença pela qualidade, o que se assume de facto como um grande desafio
para as lideranças num Agrupamento relativamente recente e que está a construir o seu caminho.
Neste sentido, aquele documento estruturante estabelece um plano de ação bastante abrangente.
Porém, esta característica, que o poderá tornar demasiadamente ambicioso, a par da inexistência de
metas claras e avaliáveis e da ausência de uma estratégia consistente de acompanhamento e de
monitorização da sua implementação, por parte do conselho geral, poderão comprometer na verdade a
eficácia do projeto educativo. Este órgão, ainda que assuma um papel relevante em diversos campos,
demonstra menos proatividade naquela área e em aspetos como o acompanhamento dos resultados
académicos dos alunos.
As lideranças são responsáveis pela criação de uma rede de parcerias que têm contribuído para a
melhoria da prestação do serviço educativo e para a afirmação do Agrupamento na comunidade onde se
insere. De entre elas são de referir, para além das que foram já enunciadas, as estabelecidas com a
Câmara Municipal do Barreiro, em múltiplas vertentes, a Universidade da Terceira Idade do Barreiro,
a Cooperativa Cultural Popular Barreirense, no âmbito do projeto Olhar Augusto Cabrita, a Escola
Superior de Tecnologia do Barreiro, entre outras.
A participação em projetos internacionais, ao nível dos programas Comenius e Leonardo da Vinci, que
envolvem anualmente um número significativo de alunos, constitui outra das marcas do Agrupamento,
utilizada inclusivamente como estratégia na captação de alunos nas escolas do 3.º ciclo do ensino básico.
A dinamização de diversas iniciativas como a Feira dos Petiscos, a Lan Party, o Dia do Patrono, entre
outras, mobilizam a comunidade educativa e fomentam um sentimento de pertença.
A recente celebração de um contrato de autonomia, que sublinha, também, a construção de um
Agrupamento de referência e define objetivos que incidem em áreas chave da organização, focalizados
na melhoria das aprendizagens e dos resultados, perspetivam o seu bom desenvolvimento.
G ESTÃO
A diretora revela um bom conhecimento das competências profissionais dos trabalhadores docentes e
não docentes e considera-as no processo de distribuição de serviço. A afetação dos assistentes
operacionais ao bufete, à biblioteca da Escola Básica Padre Abílio Mendes e à unidade da Escola Básica
n.º 8, por exemplo, teve em conta, entre outros, a formação especializada realizada por aqueles
trabalhadores. Relativamente aos docentes, assiste-se, também, a uma valorização do perfil individual,
patente, por exemplo, na atribuição do cargo de direção de turma, em particular nas mais
problemáticas.
A distribuição de serviço obedece ainda às lógicas de um Agrupamento. Na verdade, os assistentes
operacionais são deslocados para outros estabelecimentos de ensino, sobretudo em casos de substituição
de colegas em falta, e alguns professores lecionam em mais do que um nível de ensino. Estas situações
demonstram que a direção é responsável por uma gestão ponderada e eficaz dos recursos humanos.
A constituição de grupos e turmas pauta-se por critérios que, na sua essência, respeitam princípios como
o da equidade, ainda que nem todos consigam alcançar os mesmos níveis de sucesso. Também os
horários dos alunos são elaborados no respeito por aquele princípio e encontram-se organizados de modo
a favorecer as aprendizagens. A continuidade pedagógica assume-se igualmente como um critério
privilegiado para a consecução daquele objetivo. Contudo, as aulas de substituição encontram-se
subaproveitadas enquanto momentos de aprendizagem.
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As práticas de gestão empreendidas evidenciam que é dada alguma atenção ao desenvolvimento
profissional dos trabalhadores, apesar de se tratar de um campo que poderá continuar a ser potenciado.
O Agrupamento tem promovido iniciativas de formação, em particular na área das tecnologias de
informação e comunicação, embora a adesão nem sempre seja muito significativa. Também a câmara
municipal tem dinamizado ações de sensibilização, nas áreas da reciclagem e dos primeiros socorros, por
exemplo. O plano de formação em vigor apresenta um conjunto de iniciativas vocacionadas para os
vários grupos de recrutamento, mas não contempla outras dirigidas ao pessoal não docente.
Os pais e encarregados de educação colaboram, no geral, com o Agrupamento no quadro do processo
educativo dos seus educandos, ainda que não existam indicadores precisos que permitam conhecer com
rigor a verdadeira participação daqueles elementos. Além disso, a inexistência de uma associação de
pais e encarregados de educação tem limitado o efetivo envolvimento destes elementos na vida do
Agrupamento. Apesar das dinâmicas levadas a cabo no sentido da sua constituição, as mesmas ainda
não se revelaram eficazes.
A gestão da informação e comunicação constitui, em alguns aspetos, um campo a melhorar na medida
em que os recursos tecnológicos não estão disponíveis em todos os estabelecimentos de educação e
ensino e condicionam, por isso, uma circulação mais célere e eficaz da informação. A própria página
eletrónica poderá ser potenciada de modo a constituir-se como um veículo mais útil no campo da
informação/comunicação.
A UTOAVALIAÇÃO E MELHORIA
A escola-sede do Agrupamento, sujeita à avaliação externa em 2007, antes da sua agregação,
desenvolvia, na altura, práticas de autoavaliação, nomeadamente a aplicação de questionários de
satisfação aos elementos da comunidade educativa. A atual equipa de autoavaliação, ainda que integre
vários elementos daquela escola, não deu continuidade nem aperfeiçoou o trabalho então realizado,
tendo iniciado um novo processo.
Esta equipa, que integra elementos docentes dos vários níveis de educação e ensino, tem-se dedicado à
elaboração e aplicação de questionários de satisfação à comunidade educativa, encontrando-se numa
fase de análise e organização da informação para que a mesma possa ser divulgada no presente ano
letivo. Apesar do seu empenho, estes elementos têm sentido alguns entraves relacionados com a
inexperiência e a falta de formação.
Ainda que a equipa de autoavaliação se encontre efetivamente focalizada nos questionários de
satisfação, o Agrupamento tem desenvolvido outras práticas que têm contribuído para alguma regulação
da sua ação, em campos limitados. Um deles prende-se com a análise dos resultados académicos dos
alunos, a partir da qual são delineadas estratégias e implementadas medidas de promoção do sucesso
escolar. Há, inclusivamente, um grupo de trabalho responsável pela organização de um relatório com
informação relativa aos resultados académicos e sua evolução.
A autoavaliação tem ainda sido realizada através da análise da informação, recolhida a partir de
ficheiros excel, criados pela direção, que se prevê serem alargados a todos os níveis de educação e ensino.
Estes ficheiros permitem, de facto, o acesso a informação detalhada sobre os resultados dos alunos, as
situações de indisciplina e a avaliação das atividades do plano anual, entre outras.
Constituem-se, portanto, como desafios, neste campo, a articulação entre as diferentes práticas de
autoavaliação já existentes e a elaboração de um relatório global de autoavaliação, cuja informação
permita, efetivamente, a deteção de áreas fortes e de melhoria e possa ter impacto na elaboração de
planos de ação. A formação dos elementos da equipa, o acompanhamento da autoavaliação pelo conselho
geral e a divulgação da informação junto da comunidade são igualmente aspetos que carecem de
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melhoria e que poderão contribuir para o aperfeiçoamento da autoavaliação e para o progresso
sustentado do Agrupamento, em especial no campo das aprendizagens e dos resultados dos alunos.
A ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na melhoria das
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. O Agrupamento
apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas
organizacionais eficazes. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio
Liderança e Gestão.

4 – P ONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA
A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho do Agrupamento:



O contributo dado pelo Agrupamento na dinamização cultural e social da comunidade, através
de atividades que o prestigiam enquanto instituição educativa;



A organização dos apoios educativos no 1.º ciclo, tendo por base princípios de diferenciação
pedagógica;



As práticas de educação e ensino desenvolvidas com as crianças e alunos com necessidades
educativas especiais de caráter permanente, alcançando-se elevados níveis de sucesso;



A consistência da atividade experimental realizada, em especial no ensino secundário,
proporcionando aprendizagens significativas;



A atuação da diretora, em particular no âmbito da gestão de conflitos e de motivação dos
trabalhadores, o que se traduz num maior envolvimento dos profissionais.

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



Nas medidas destinadas à promoção do sucesso escolar de modo a melhorar os resultados
académicos, com particular incidência nos 2.º e 3.º ciclos, cursos de educação e formação e
profissionais, e na disciplina de matemática, em todos os níveis de ensino;



Na participação dos alunos na vida do Agrupamento, em especial dos delegados de turma, em
momentos de auscultação e de apresentação de propostas, que promovam um papel mais
relevante daqueles representantes;



Nas práticas de articulação vertical, em especial nas áreas-chave de português e de
matemática, a fim de se melhorarem as aprendizagens e os resultados dos alunos;



Na supervisão da atividade letiva em sala de aula, enquanto estratégia destinada à melhoria
das aprendizagens e dos resultados;



No processo de autoavaliação, sobretudo na articulação das práticas já existentes, na
identificação de áreas fortes e de melhoria e na definição de planos de ação de modo a garantir
a sustentabilidade do Agrupamento.
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