
                                                                        Agrupamento de Escolas de Carcavelos 

                             ___________________________  172250                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 



                                                                        Agrupamento de Escolas de Carcavelos 

                             ___________________________  172250                                                                                           

 
 

 

 

 

1. CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ESCOLA  

1.1 Contexto físico e social  

O Agrupamento de Escolas de Carcavelos, com sede na Escola Básica e Secundária de Carcavelos  é frequentado por 2135 

alunos de todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao 12º ano, e é constituído por oito Escolas, além da escola sede – Básica e 

Secundária de Carcavelos: Escola Básica do Arneiro; Escola Básica dos Lombos;  Escola Básica da Rebelva;  Escola Básica de 

Sassoeiros; Escola Básica de Carcavelos; Jardim de Infância de Sassoeiros; Jardim de Infância de Carcavelos; Jardim de Infância 

Conde de Ferreira.  

 

As Escolas do Agrupamento estão localizadas no Concelho de Cascais, freguesia de Carcavelos na zona limítrofe com as 

freguesias de S. Domingos de Rana, Oeiras e Parede, respetivamente a Norte, Este e Oeste. 

 

A maioria das Empresas do concelho estão ligadas, ao “Comércio por Grosso e a Retalho", à “Construção” e às “Atividades 

Imobiliárias, Alugueres e serviços prestados às empresas”, denotando uma estrutura de emprego de clara tercialização. 

 

O Concelho possui condições naturais paisagísticos e patrimoniais excecionais, o que aliado a uma centralização de recursos 

humanos, científicos e produtivos de qualidade e à sua proximidade de Lisboa, são ótimas características para o desenvolvimento 

do sector estratégico do turismo em todas as suas vertentes, particularmente a do turismo náutico. De facto, Cascais representa o 

2º Concelho da Grande Lisboa (a seguir a Lisboa) a atrair mais residentes ocasionais, destacando-se assim a potencialidade 

turística que este território assume na Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Analisando o indicador per capita de poder de compra no Concelho de Cascais, verifica-se que a média é superior à média 

nacional. Num ranking por concelhos/regiões, Cascais posiciona-se em 5º lugar, indicando um nível de médio de vida bastante 

elevado. 

 

Em termos socioeconómicos, verifica-se que o Agrupamento de Escolas de Carcavelos é extremamente heterogéneo, estando 

representadas várias nacionalidades – vinte e cinco –, fator de enriquecimento cultural e de grandes desafios. Há uma 

predominância de uma classe média, mas apresenta franjas de população escolar com baixa capacidade de usufruir dos recursos 

materiais e culturais colocados à disposição da maioria, o que se reflete nos níveis de sucesso e na necessidade da escola 

encontrar percursos alternativos para os seus alunos que lhes permita ganhar as competências técnicas necessárias à sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 

 

1.2 Dimensão e condições físicas das escolas  

A Escola Sede, tendo sido intervencionada pela Parque Escolar, apresenta características que garantem um alto padrão de 

qualidade, com instalações que permitem o desenvolvimento e a oferta de um largo espectro de ofertas educativas. Frequentam a 

escola cerca de 1800 alunos, em 53 turmas no ensino diurno e 1 turma no ensino nocturno. 

As Escolas Básicas, na sua generalidade, apresentam boas condições para o desenvolvimento das actividades do 1º ciclo, tendo 

duas delas, “centenárias”, sofrido obras de beneficiação, uma com 4 turmas e outra com 6; duas escolas com quatro turmas cuja 

construção é bastante mais recente e em boas condições; e uma que se encontra no limite da sua utilização, prevendo-se para 

muito breve uma profunda remodelação e ampliação, com 5 turmas 

Os Jardins de Infância, embora com instalações diferenciadas – um funciona em conjunto com uma escola básica, outro em 

instalações muito antigas de uma “escola primária” e um outro em instalações completamente remodeladas - desenvolvem com 

qualidade as suas atividades, com 4 grupos distintos de crianças.   
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1.3 Caracterização da população discente  

Na sua grande maioria os alunos do Agrupamento objetiva o seu percurso para uma entrada na universidade, traduzindo o que 

são as ambições familiares. Cerca de 20% ambiciona adquirir na Escola as competências básicas para, tão cedo quanto possível, 

ingressar no mercado de trabalho. 

A “diversidade” da nossa população é, no entanto, mais visível quando deparamos com cerca de 7% de alunos com necessidades 

educativas especiais; 15% de alunos subsidiados e com as vinte e cinco nacionalidades de 10% dos alunos que frequentam as 

Escolas do Agrupamento. Mais do que os constrangimentos organizativos produzidos pelas situações constatadas, trata-se 

mesmo de uma característica que enriquece a formação dos nossos jovens sendo aproveitada a diversidade como elemento, 

mais que inclusivo, determinante na obtenção de resultados de sucesso. 

 

 

1.4 – Pessoal Docente 

Os Professores do Quadro representam cerca de 80% do corpo docente do Agrupamento, permitindo uma continuidade de 

processos e uma consolidação de valores que são determinantes na atual cultura de escola.  

A idade média dos docentes situa-se entre os 40 e os 50 anos com um tempo médio de serviço entre os 20 e os 25 anos, 

determinando uma experiência acumulada que se revela decisiva no desenvolvimento qualitativo de todas as tarefas relativas ao 

processo de ensino aprendizagem no Agrupamento. 

Tais características proporcionam critérios de distribuição de serviço, plasmados em Projeto Educativo, que acima de tudo visam 

a continuidade de trabalho e a manutenção de equipas já consolidadas. Assim, o primeiro critério estabelecido – “continuidade 

pedagógica” assume de facto uma acuidade sempre tida em conta, envolvendo no entanto todo o conselho de cada turma no 

sentido de analisar situações que necessitem de uma análise mais atenta e sempre no sentido de perceber se é necessário a 

intervenção da Direção. Todas as alterações ao critério estabelecido são devidamente explicitadas no momento da consolidação 

da distribuição do serviço lectivo.   

 

1.5 – Pessoal Não Docente 

O défice de pessoal não docente tem sido um dos maiores constrangimentos na organização interna do Agrupamento. 

A formação e habilitações das assistentes técnicas não se coadunam com as exigências burocráticas que a cada momento são 

solicitadas pela administração. Tal situação, que se vai agravando, quase dia a dia, provocará a breve prazo o colapso caso não 

seja alterada substancialmente toda a forma como se desenvolvem os serviços administrativos nos estabelecimentos de ensino. 

As 9 assistentes administrativas não sendo, pelas suas características, habilitadas para resolver a maior parte das situações que 

lhes são colocadas necessitam a cada dia de um apoio extra da Direção. 

Os assistentes operacionais, que segundo o rácio da tutela, deveriam corresponder a 47, são neste momento 21 !,  

Esta situação, que se vai agravar brevemente, quando a aposentação de 8 desses elementos se concretizar (a mesma foi 

solicitada no final de 2012), inviabilizará a maioria das tarefas que neste momento têm vindo a ser realizadas com muito esforço e 

excelente qualidade. 

 

1.6 – Recursos Financeiros 

Até ao momento os recursos financeiros, quer em sede de Orçamento de Estado, quer em Orçamento de Compensação e 

Receitas, tem-se revelado como o suficiente e necessário para o desenvolvimento de todos os projetos e atividades definidos 

anualmente.  

No entanto, face à receção das novas instalações da escola sede, os custos operacionais vão duplicar o que vai certamente 

condicionar todo o planeamento, caso não seja proporcional o aumento de recursos nas respetivas rubricas do orçamento de 

estado 

 

2- O PROJETO EDUCATIVO 

2.1- Prioridades e Objetivos 

O agrupamento de escolas de Carcavelos desenhou recentemente o seu projeto educativo e curricular para o triénio 2012-2015, 

tomando como princípios da prestação do serviço de educação, a construção de uma escola Livre e Aberta – que inclui e valoriza; 

Promotora de Serviços educativos – num ambiente propício às aprendizagens; Valorizadora do aluno como agente central do ato 

educativo – ao favorecer o desenvolvimento e a colaboração, atividades de tempos livres e curriculares e os saberes e valores; 
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Dinamizadora da participação e do envolvimento dos diversos elementos da comunidade educativa – assente no desenvolvimento 

e articulação da intervenção dos vários intervenientes e Integradora das necessidades e características da zona em que está 

inserida – com um projeto curricular orientado pelas necessidades locais e disponibilizando à comunidade os seus recursos. 

 

Os dois projetos estão subordinados aos seguintes objetivos, que o agrupamento de escolas se propõe alcançar no horizonte 

temporal 2012-2015: 

•A Promover o desenvolvimento integral das capacidades dos alunos em diferentes domínios 

•B Proporcionar oportunidades de autoconhecimento e contacto com diferentes realidades/perspetivas, no sentido de 

formar cidadãos autónomos e responsáveis 

•C Criar uma organização dinâmica, interativa e solidária, recorrendo a uma gestão eficiente de recursos humanos e 

materiais.  

 

Estes documentos dão, portanto, nota de opções que influenciam o ensino, a organização das oportunidades de aprendizagem, 

quer na sala de aula quer nos espaços de apoio educativo, e a avaliação das aprendizagens e, ainda, de opções que reforçam a 

definição do papel das lideranças, a responsabilidade dos alunos e dos pais ou que preconizam modos de funcionamento e de 

dotação dos recursos.  

 

2.2 – Estratégias e Planos de ação 

As prioridades de melhoria - “Reforço da articulação curricular”; “Consolidação da política de avaliação das aprendizagens” e 

“Valorização do capital humano” - foram encontradas na convergência das perspetivas dos vários stakeholders do agrupamento, 

constituindo-se em quatro clusters fundamentais - “Gestão Eficaz do Currículo”; “Avaliação das aprendizagens”; “Capital Humano 

e Participação” e “Avaliação Para a Melhoria da Escola”. 

Os objetivos a atingir foram assim elencados: 

 Articular verticalmente o currículo, permitindo um entendimento profundo das aprendizagens e dos resultados a alcançar 

em cada ciclo de ensino, bem como das dificuldades que é necessário colmatar; 

 Identificar as dificuldades que é necessário colmatar e criar no agrupamento um património de estratégias de ensino que 

são eficazes na garantia de que certas aprendizagens são consolidadas e não se perpetuam como fator de insucesso; 

 Consolidar as aprendizagens dos alunos ao longo do seu percurso no agrupamento; 

 Conceber intervenções de sala de aula (ou noutros espaços de aprendizagem) que mobilizem professores de vários 

ciclos.  

 Desenvolver trabalho colaborativo entre docentes de ciclos de ensino ou níveis de educação diferentes; 

 Criar um sistema de grupos de nível como forma de diferenciação pedagógica eficaz. 

 

Neste momento, muitas das estratégias apontadas foram já implementadas, avaliadas e em processo de consolidação, 

encontrando-se outras ainda em processo de avaliação. No entanto, o Agrupamento delineou um conjunto de ações de melhoria, 

visando a consecução de todos os objetivos definidos e que estão ainda em processo de planificação: 

 Criação de grupos de trabalho formados por docentes de vários ciclos, por disciplina; Implementação de pelo menos uma 

atividade, projeto ou ação, por período, preferencialmente de caráter interdisciplinar, que promova a articulação curricular 

vertical ou horizontal; 

 Apresentação pelos vários grupos disciplinares de um relatório qualitativo e quantitativo, por período, sobre os efeitos das 

estratégias implementadas no que diz respeito ao funcionamento dos grupos de nível, como forma de diferenciação 

pedagógica e que será alvo de análise em sede de Conselho Pedagógico; 

 

  Definição de indicadores de medida para todas as metas estabelecidas no projeto educativo, a fim de tornar possível 

avaliar o seu grau de consecução; 
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 Debates abertos a todos os professores sobre questões relativas aos problemas do processo de ensino/aprendizagem na 

escola, promovidos por cada um dos Departamentos, sob supervisão do respetivo Coordenador (pelo menos um por 

cada Departamento); 

 

 Sessões de formação sobre temas específicos (pelo menos uma por período), dinamizadas por um, ou por um grupo de 

funcionários, tendo como público-alvo todos os funcionários da escola.    

                                                                 

 Painel público/ Funcionário do mês (eleito pelos restantes funcionários de acordo com critérios previamente definidos);    

    

 Criação de um espaço de apresentação de trabalhos/projetos que visa identificar, valorizar e divulgar experiências 

educativas de qualidade. 

 

 Não acreditando que a retenção dos alunos é a solução mais adequada à recuperação dos jovens, no Agrupamento 

acreditamos que a diferenciação dos ritmos de aprendizagem e das capacidades individuais devem ser uma 

preocupação da escola. Tais preocupações têm reflexo direto no que são as ofertas de percursos escolares, procurando 

adequar, a cada ano, essas mesmas ofertas consubstanciadas na abertura de tantos Cursos de Educação Formação e 

Cursos Profissionais quantos sejam necessários face aos candidatos e orientação que lhes for dada ao longo do ano 

anterior. 

 

 Tendo em atenção que repetir, ainda que exaustivamente, conteúdos e matérias da mesma forma para quem não os 

apreendeu no momento e aula dita “normal”, o que acontece com as retenções, não teve nem tem tido resultados 

aceitáveis, orientou as decisões de reforçar os apoios individualizados e em casos mais difíceis na criação de um grupo 

de professores que em Tutorias procura recentralizar os alunos rumo a objetivos de sucesso. Tais preocupações têm 

vindo a revelar-se como decisivas na obtenção de resultados positivos e de cujo sucesso está muito do que são os 

esforços de cada um dos docentes envolvidos, sem que contudo se consiga em todos os momentos centralizar ou 

recuperar os jovens, embora na maioria dos casos os resultados sejam bons. 

 

 Após profunda análise às experiências efetuadas em anos letivos anteriores, e constatando, aliás como também é 

verificado em consulta a estudos efetuados em vários outros momentos e países, que as “aulas de recuperação” fora do 

tempo curricular não têm tido sucesso, registando-se no ano anterior a falta dos alunos a cerca de 60% das mesmas, 

foram implementados os “grupos de nível”. Tal estratégia que tinha sido já experimentada, apenas num ano escolar, e 

segundo os relatórios efetuados teve um imediato sucesso com os alunos mais fracos mas conduziu a alguma 

desmotivação aos alunos com melhores resultados. Nesse mesmo relatório e da sua análise concluiu-se que a questão 

residiu fundamentalmente na pouca ambição dos docentes que orientaram os grupos “melhores”. Assim, no corrente ano 

letivo organizaram-se os horários de todas as turmas do 2º e 3º ciclos de forma a que se conseguissem constituir grupos 

de nível, e neste momento funcionam em duas das seis horas de Português e Matemática e em quarenta e cinco minutos 

de Inglês. Os alunos, naqueles momentos, separam-se e constituem novos grupos de acordo com o seu nível. Ao nível 

superior e médio corresponderá um docente, e ao nível mais baixo serão atribuídos dois ou três docentes, permitindo 

que aos alunos com maiores dificuldades seja dispensada maior atenção, pelo menor número de alunos por docente. 

Esta estratégia de recuperação necessita, e faz apelo, a um maior trabalho cooperativo entre os docentes de modo a 

adequar e eventualmente alterar a composição de cada grupo de nível, sendo um processo, que se pretende dinâmico, 

mas motivador de sucesso. 

 A motivação de todos os alunos, e docentes, para a participação e criação de novos projetos, internos e externos é uma 

das preocupações e estratégias que acreditamos permita aos jovens alargar o leque de aprendizagens para além das 

curricularmente definidas, mas fundamentais para o seu futuro sucesso profissional. A existência de projetos na área do 

empreendedorismo, da solidariedade, do desporto, e outros, são e continuarão a ser elementos fundamentais no 

desenvolvimento do processo educativo do Agrupamento.     
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3- A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA 

 3.1.- Estruturas de Gestão 

Conselho Geral com 21 elementos 

Direção: Diretor – Subdiretor  

Adjunta para o pré-escolar e 1º ciclo – Adjunta para o 2º ciclo – Adjunta para o 3º ciclo e secundário 

Assessoria para o ensino nocturno 

Conselho Pedagógico com 15 elementos 

Cinco Coordenadores de estabelecimento do 1º ciclo  

Dois coordenadores de Jardim de Infância 

Seis Departamentos Curriculares (Pré Escolar – 1º Ciclo – Línguas – Ciências Sociais e Económicas – Matemática e Ciências 

Experimentais – Expressões) 

Cinco Coordenadores de Docentes do 1º Ciclo 

Dezasseis Coordenadores de Grupo Disciplinar 

Três Coordenadores de Diretores de Turma (2º ciclo – 3º ciclo – secundário)  

 

 3.2- Gestão Pedagógica 

A Gestão Pedagógica objetiva-se na constituição de um agrupamento com uma identidade pedagógica forte, vinculada a opções 

didáticas e métodos em que a inovação é um impulsionador da eficácia, confirmados pela sua capacidade de responder com 

sucesso às circunstâncias e necessidades da população escolar. 

Existe um movimento que se gera no agrupamento em torno das questões pedagógicas fundamentais, por exemplo: 

 como melhorar os resultados dos alunos ?, 

 que percursos de educação e formação são mais pertinentes face às expetativas da população ?, 

 qual(ais) o(s) perfil(is) de desempenho desejável(eis) para os alunos que concluem a educação e a formação no 

agrupamento de escolas ?, 

 como acurar a avaliação das aprendizagens para que esta seja parte do processo de aprendizagem ?, 

 qual é a eficácia dos procedimentos de apoio e recuperação das aprendizagens ? 

 

Este movimento é incutido pela liderança de topo e encontra recetividade e capacidade de resposta nas lideranças pedagógicas 

intermédias. 

 

As orientações de gestão e administração vão no sentido de uma personalização das respostas com discernimento pragmático 

em vez de burocratização cega às circunstâncias, dando primazia à racionalidade que orienta o agrupamento e baseando-se nos 

quadros legais/normativos. Isto permite humanizar as respostas e simultaneamente garante o cumprimento dos objetivos da 

organização.  

A criação de um grupo de trabalho que, partindo da análise da avaliação interna, e das necessidades de formação sentidas e 

auscultadas através de questionários, elabora a cada ano um plano interno, procurando assegurar a qualidade científica e 

pedagógica da atividade letiva através da organização de ações de formação, seminários, espaços de debate e de apresentação 

de boas práticas. 

Paralelamente aos aspetos relacionados com a formação contínua desenvolvemos um processo de supervisão pedagógica, e 

monitorização dos resultados da aprendizagem que periodicamente é discutido em Conselho Pedagógico, Departamentos e 

grupos disciplinares. Este processo de supervisão recai sobre os conteúdos lecionados em cada aula de cada turma de todos os 

anos, bem como sobre a apreensão dos mesmos que cada aluno faz. Desenvolve-se esta supervisão através do preenchimento, 

por parte de cada docente, de uma Ficha de Informação que contempla “conteúdos lecionados” e uma avaliação “sim ou não” 

sobre a aprendizagem efetuada por cada um dos alunos, em cada momento, ficha essa que é enviada ao Diretor. 

Periodicamente são devolvidas as fichas aos docente, não só as da sua disciplina e ano, mas de todas, permitindo proceder a 

análises mais completas/transversais sobre as aprendizagens de cada aluno, aos conteúdos de todas as matérias de todas as 

disciplinas do ano e ao mesmo tempo permite uma análise global do nível de dificuldades sentidas em todas as turmas. 

    

 

 



                                                                        Agrupamento de Escolas de Carcavelos 

                             ___________________________  172250                                                                                           

 
 

3.3-Procedimentos de autoavaliação institucional 

Existe no agrupamento de escolas um histórico de autoavaliação, sempre com caráter formativo primeiro restrito à escola sede, 

mas posteriormente alargado à unidade orgânica agrupada, que se reflete não só na avaliação do desempenho global da 

organização quanto aos vários domínios da sua ação, que já teve dois ciclos anteriores ao presente empreendimento de avaliação 

(2003/2004 e 2007/2008), ambos participados e envolvendo a perspetiva dos vários elementos da comunidade educativa, mas 

também na elaboração de relatórios de execução e/ou avaliação de variadas atividades e iniciativas, nomeadamente, o relatório 

final do plano anual de atividades e os relatórios de monitorização do progresso dos alunos sujeitos a recuperação.  

 

A abordagem “Autoavaliação da escola em 5 passos” (AAE5p ), agora utilizada, tem os seus fundamentos nos modelos de 

avaliação school grounded (MacBeath, 2004), i.e., modelos desenvolvidos tendo em consideração a especificidade da 

organização escolar.  

Seguimos, pois, uma lógica de avaliação que respeita essa especificidade, recolhendo a informação de modo a envolver todos os 

atores educativos. 

 

A abordagem AAE5p desenvolve-se no respeito por três pressupostos essenciais: 
a autoavaliação é um instrumento de melhoria da escola; 
a autoavaliação é um processo social, participado; 
a autoavaliação produz um retrato da escola, um alicerce para uma visão de futuro. 

 
O 1º passo, passou pela constituição da equipa de autoavaliação da escola, no 2º passo pretendeu-se  sentir o pulsar 
da organização, através do contacto com todos os stakeholders, o que permitiu desenhar a proposta de autoavaliação 
(3º passo). O 4º passo, conduziu-nos à recolha e tratamento de informação, através de painéis, entrevistas e inquéritos 
e finalizámos este processo com a análise dos resultados (5º passo). 
Considerámos cinco domínios neste percurso avaliativo - Resultados, Prestação do Serviço Educativo, Organização e Gestão, 

Liderança e Autorregulação e Melhoria. 

 

4. LIGAÇÃO À COMUNIDADE 

4.1- Articulação e participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida da escola 

O Agrupamento de escolas de Carcavelos incentiva a participação dos pais e encarregados de educação, concretizando, assim, a 

visão estratégica da organização. 

No Pré escolar e no 1º Ciclo o docente titular do grupo/turma, e a partir do 2.º ciclo, os diretores de turma são o pivot da 

comunicação com os pais. O Projeto PEP –Pais e Professores, assenta nessa lógica, tem por finalidade dinamizar a ação dos 

pais representantes de turma para agilizar a comunicação com os restantes pais dos alunos da turma. Outras atividades mais 

rotineiras, quer dos diretores de turma, quer dos professores titulares de turma, são a informação regular aos pais sobre os 

progressos e/ou dificuldades dos alunos, sobre o que é espectável que os alunos aprendam ao longo do ano e as sugestões 

sobre como os pais podem ajudar os seus filhos a trabalhar/estudar em casa.  

A direção faz questão de manter um contacto permanente com os encarregados de educação, através da organização regular de 

reuniões, ou mesmo por e-mail. 

 

4.2- Articulação e participação da Autarquia 

A articulação com a Autarquia é desenvolvida em diversas áreas, que se estendem do pré escolar e primeiro ciclo, às várias 

parcerias que possibilitam o desenvolvimento de atividades muito específicas do Agrupamento. 

As parcerias para a oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular e a Componente de Apoio à Família correspondem ao 

desenvolvimento de protocolos estabelecidos desde o início do Agrupamento. O trabalho colaborativo com os técnicos 

autárquicos consubstancia-se na definição de algumas das ofertas educativas, enquadrando-se numa rede concelhia bem 

ajustada, e ainda, coordenada pelo Agrupamento e no desenvolvimento de uma Central de Matrículas que permite ajustar, a cada 

ano, a oferta à procura, em toda a rede concelhia de escolas. 
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4.3- Articulação e participação das instituições locais - empresas, instituições sociais e culturais 

As parcerias inscrevem-se, essencialmente, em dois domínios: o do incentivo à qualidade do ensino, em que as instituições de 

ensino superior são os parceiros privilegiados (ILTEC, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e o do 

suporte/complemento às aprendizagens dos alunos, em que cabem entidades de natureza diversa - escolas superiores, como a 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a autarquia e empresas privadas como “Crescer Juntos” ou “ After School”. 

Outras parcerias visam a agilização de serviços ou o desenvolvimento de áreas de investigação do interesse de ambas as partes 

(Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Caixa Geral de Depósitos). Os 

destinatários são docentes e alunos, o período de colaboração, em geral renovável, é variável. No âmbito das parcerias, cabe 

ainda destacar a pertença do agrupamento de escolas à Associação Pedagógica de escolas ou agrupamentos de escolas da 

mesma área geográfica, a AP10, que reúne os diretores das unidades orgânicas de gestão na resolução de situações comuns às 

várias escolas, na conceção e divulgação de experiências pedagógicas e na interpretação das orientações/normativos legais que 

cumpre às escolas cumprir ou implementar. 

 

5- CLIMA E AMBIENTE EDUCATIVOS 

5.1 – Disciplina e comportamento Cívico 

Existe uma preocupação com o comportamento e a disciplina no agrupamento. As situações de indisciplina são abordadas de 

forma célere por todos os intervenientes, sendo o GAD – Gabinete de Acompanhamento Disciplinar uma estrutura fundamental no 

processo de resolução dos problemas de natureza disciplinar, exercendo também um papel determinante no apoio aos alunos. 

 

5.2 – Motivação e empenho 

No contexto social de inserção do agrupamento existe uma variedade de expetativas por parte da população que se reflete nas 

expetativas e interesse dos alunos em relação à escola. Os encarregados de educação veem na escola resposta às suas 

aspirações para a educação, principalmente os pais das crianças do 1.º ciclo. O agrupamento de escolas tem uma política de 

reconhecimento de mérito e valor, através da atribuição de prémios que distinguem o desempenho académico e as atitudes dos 

alunos.  

 

6 – RESULTADOS 

6.1 –Resultados Académicos 

Desenvolvendo o Agrupamento uma filosofia que privilegia e aceita a diferenciação existente nos momentos de aprendizagem, 

não acreditando que a retenção é o “castigo” e a melhor forma de recuperar alunos, os critérios de avaliação devem refletir 

claramente essa política. 

Assim, no Ensino Básico, consideramos que mais que estabelecer critérios numéricos deve ser a análise global, depois de 

atribuídos os respetivos níveis, que deve determinar se o aluno deve ou não acompanhar os seus colegas/turma no ano seguinte, 

deixando ao Conselho de Turma a inteira responsabilidade de emitir uma decisão final. Não se tratando de algo comum, existe a 

necessidade de explicar aos Encarregados de Educação, no início do, e em vários momentos ao longo ano, o porquê desta 

orientação, sendo o Diretor quem assume esses momentos de interação com às famílias. 

 

No Ensino Secundário regular o “rigor” da aplicação de critérios, mais comuns na avaliação externa, é solicitado a todos os 

docentes, salientando-se a alunos e Encarregados de Educação que quem escolheu este percurso é porque pretende entrar no 

ensino superior onde se “eliminam” os que não conseguem obter resultados. O sucesso que se pretende neste percurso é o 

mesmo que se “exige” aos alunos do ensino profissional, este numa vertente mais aproximada do que é o “mercado de trabalho” 

 

Para dar corpo a todas as opções assumidas são realizadas: provas de admissão para os cursos profissionais para permitir aferir 

se se trata efetivamente de percursos adequados a cada jovem; testes diagnósticos para permitir definir, redefinir planeamentos, 

organizar grupos de nível e determinar eventuais ajustamentos às planificações iniciais. 

 

A opção por utilizar um mínimo de três instrumentos de avaliação em cada disciplina, cuja ponderação terá que ser igual para 

cada um deles, utilizar testes comuns a todas as turmas de cada nível, realizados em momentos específicos e determinados no 

início de cada período letivo, e aplicar as provas de aferição, de caráter nacional, são elementos fundamentais para, a cada 

momento, conferir se existem necessidades adicionais e correções a efetuar quer em percursos dos alunos quer em conteúdos e 
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matérias a lecionar.    

 

O registo das classificações dos alunos dos vários anos de escolaridade, por turma, por ciclos e por disciplina, é um procedimento 

institucionalizado. São produzidas estatísticas descritivas, essencialmente, concentradas na análise das médias, por disciplina, 

por ano de escolaridade, por ano letivo, por turma e também são feitas comparações de séries longitudinais. A análise destas 

informações, por período, ou por ano de escolaridade ou, ainda, da evolução dos resultados ao longo de una série é feita em sede 

de conselho pedagógico e dos departamentos e grupos disciplinares; Estas informações são também disponibilizadas aos 

encarregados de educação, como forma de os envolver na prossecução do sucesso dos seus educandos.  

 

São feitos exercícios de análise dos resultados em provas internas e externas que levam a uma reflexão sobre a gestão do 

programa e as estratégias utilizadas, conduzindo os docentes a procurar identificar os problema e a apresentar soluções. 

 

Os dados recolhidos, possibilitam análises comparativas e longitudinais, partindo do registo e desenvolvimento dos gráficos base 

que abaixo se podem rever, inferindo desde logo que ao longo dos últimos anos a evolução dos resultados finais dos alunos têm 

vindo, sistemática e consolidadamente a ser melhores, podendo inferir-se que as opções assumidas pelo Agrupamento têm sido 

adequadas e, ainda que lentamente, vão no sentido do sucesso.   

 

 

MÉDIA DE CLASSIFICAÇÕES – 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIO 
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6.2- Resultados Sociais da Educação 

Os alunos são incentivados, principalmente, a responsabilizarem-se pela sua aprendizagem, pelo cumprimento de horários e 

presença nas aulas. Os atrasos são tomados como uma exceção que, a ocorrer, carece de justificações e envolvem 

procedimentos que envolvem também os encarregados de educação.  

 

Nos documentos orientadores do agrupamento é dada grande relevância às atitudes e valores como elemento essencial da 

educação. 

De referir ainda que a oferta de cursos de Educação Formação, diurnos e noturnos, tal como os Cursos Profissionais, revelam 

criteriosa seleção efetuada, que se pretende adaptados não só às características dos alunos e candidatos, como também às 

caraterísticas sócio económicas da zona em que a escola se insere, que permitiu aos alunos a continuação para cursos de nível 

superior ou saídas de sucesso no seu campo profissional. 

Estas opções resultam também da análise da monitorização do percurso dos alunos que saem da escola, realizada pelos 

respetivos diretores de curso, através de uma rede de contatos. 
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ANEXO 

Plano de Melhoria 

2012/13 – 2014/15 

[uma visão de futuro] 

 

O agrupamento de escolas de Carcavelos desenhou recentemente os seus projetos educativo e curricular para o 

triénio 2012-2015, tomando como princípios da prestação do serviço de educação a construção de uma escola Livre 

e Aberta – que inclui e valoriza, Promotora de Serviços educativos – num ambiente propício às aprendizagens, 

Valorizadora do aluno como agente central do ato educativo – ao favorecer o desenvolvimento e a colaboração, 

atividades de tempos livres e curriculares e os saberes e valores, Dinamizadora da participação e do envolvimento 

dos diversos elementos da comunidade educativa – assente no desenvolvimento e articulação da intervenção dos 

vários intervenientes, Integradora das necessidades e características da zona em que está inserida – com um projeto 

curricular orientado pelas necessidades locais e disponibilizando à comunidade os seus recursos (Projeto Educativo 

2012-2015, p. 9).  

Os dois projetos estão subordinados aos seguintes objetivos, que o agrupamento de escolas se propõe alcançar no 

horizonte temporal 2012-2015 (projeto educativo, p.11): 

•A Promover o desenvolvimento integral das capacidades dos alunos em diferentes domínios 

•B Proporcionar oportunidades de autoconhecimento e contacto com diferentes realidades/perspetivas, no 

sentido de formar cidadãos autónomos e responsáveis 

•C Criar uma organização dinâmica, interativa e solidária, recorrendo a uma gestão eficiente de recursos 

humanos e materiais  

Estes documentos fundamentais, a par de outros como as propostas para o próximo ano letivo (Súmula do Conselho 

Pedagógico – 20 de junho) e a autoavaliação recente do agrupamento (2010/2011), testemunham aspirações para 

um futuro próximo desta organização escolar que se concentram especialmente na prestação do serviço educativo, 

mas também na mobilização e preparação dos vários atores para uma intervenção informada na gestão do 

agrupamento.  

Todos estes documentos dão, portanto, nota de opções que influenciam o ensino, a organização das oportunidades 

de aprendizagem, quer na sala de aula quer nos espaços de apoio educativo, e a avaliação das aprendizagens e, 

ainda, de opções que reforçam a definição do papel das lideranças, a responsabilidade dos alunos e dos pais ou que 

preconizam modos de funcionamento e de dotação dos recursos.  

É neste contexto e no respeito pelos princípios e aspirações que o agrupamento tomou para si que se desenha o 

presente plano de melhoria. É uma agenda para a ação cujas prioridades, a seguir apresentadas, agregam várias 

perspetivas e são um contributo para a consolidação da visão de futuro do agrupamento. 
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[uma convergência de várias perspectivas] 

 

As prioridades de melhoria foram encontradas na convergência das perspectivas dos vários stakeholders1 do 

agrupamento. No exercício de reflexão sobre uma visão de futuro para o agrupamento de escolas de Carcavelos não 

só foram mobilizados os documentos fundamentais já referidos, mas também as instâncias de decisão e 

aconselhamento essenciais - o conselho geral e o conselho pedagógico – e os resultados da autoavaliação. A análise 

de todos os elementos coligidos levou à construção de quatro clusters
2
, que enunciam áreas de investimento; a partir 

destes foram estabelecidas três prioridades de melhoria. Passamos a apresentar os clusters. 

Clusters Argumentação 

 

 A visão de um agrupamento com uma identidade 

pedagógica forte, vinculada a opções didáticas e 

métodos em que a inovação é um impulsor da eficácia 

é uma característica identificadora do Agrupamento de 

Escolas de Carcavelos. 

 Vários desafios agendados recaem sobre a prestação do serviço educativo, o papel dos diferentes 

atores e estruturas na qualidade dessa prestação e no desenvolvimento de opções pedagógicas 

inovadoras que estão subordinados à mesma área de intervenção – a gestão curricular. 

 A área da gestão curricular foi relevada nos pontos fortes da autoavaliação, contudo, a exigência de 

algumas das intervenções identificadas, requer um trabalho continuado e um reforço específicos que 

mantenham o foco e a orientação da agenda da gestão curricular. 

 Aumentar a capacidade de regulação do ensino a partir da análise dos resultados de aprendizagem. 

 

 

 A avaliação das aprendizagens é uma área importante 

na agenda do agrupamento de escolas de Carcavelos. 

Manifesta-se no seu projeto educativo, em várias das 

ações e grupos de trabalho previstos; é uma parte 

importante das iniciativas de inovação pedagógica que 

decorrem no agrupamento. 

 O enfoque no rigor e na transparência na avaliação das aprendizagens dos alunos, a importância 

dada à utilização dos resultados para regular o ensino, o interesse em desenhar estratégias de 

avaliação válidas ou em definir referentes de aprendizagem (os perfis), presente nos testemunhos 

dos vários atores inscrevem esta área entre as elegíveis para o esforço de melhoria da organização 

escolar. 

 A diferenciação das análises estatísticas de modo a ser possível identificar medidas de dispersão dos 

resultados e a construção de informação mais “fina” sobre as aprendizagens, i.e. em função das 

matérias específicas das áreas disciplinares. 

                                                 
1
 Stakeholders são todos aqueles que de algum modo têm algo comprometido na escola; são os alunos porque a escola é um dos seus lugares de 

aprendizagem, são os pais porque apostam na escola para educar os seus filhos, são os professores e todos os outros profissionais que lá 
trabalham porque esta é o lugar do seu desempenho profissional, é a comunidade porque aposta na escola para promover a qualificação das 
populações. Os stakeholders são atores educativos. 
2
 O termo clusters designa um conglomerado ou conjunto de aspectos que têm algo em comum e que por isso são agregados; pode dizer-se 

desses aspectos que pertencem ao mesmo “cacho”.  

Avaliação das aprendizagens 

Gestão eficaz do currículo 
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Clusters Argumentação 

 

 Definir e reforçar o papel das lideranças intermédias, 

rentabilizando o seu compromisso com a política do 

agrupamento de escolas, é um desafio e uma intenção 

preconizada nas orientações do Conselho Pedagógico. 

 Reforçar a participação e a intervenção dos vários atores na concretização da visão de futuro que 

orienta a ação do agrupamento, especialmente, desinibindo a intervenção (pelo reforço/construção de 

situações que favoreçam a diversidade de propostas e proponentes e pela concretização dessas 

propostas) e capitalizando a capacidade de discussão de práticas pedagógicas do corpo docente, é 

não só um desafio decorrente da autoavaliação, mas também uma orientação do Conselho 

Pedagógico para 2012/2013. 

  Desenvolver a relação de subsidiariedade entre os órgãos de gestão e administração, de modo a 

reforçar a gestão eficaz e concertada do agrupamento. 

 A formação do pessoal não docente de modo a concertar as expetativas dos próprios e as 

necessidades da organização escolar é outro dos desafios da capitalização do potencial humano da 

organização. 

 Conseguir que, além dos órgãos de administração e gestão, também os conselhos de turma, os 

departamentos curriculares, coordenadores de projeto, professores, façam uso da avaliação para 

manterem o seu esforço de trabalho orientado para o que pretendem alcançar (objetivos e metas) e 

para monitorizarem os efeitos das estratégias ou opções pedagógicas que fizerem. 

 

 

 Existe na organização um esforço avaliativo que se 

reflete na utilização da avaliação como instrumento de 

melhoria, subsidiária de redefinição de estratégias e 

orientada para a garantia da eficácia das ações da 

escola, na capacidade de controlo sobre a execução, 

ou ainda na capacidade de regulação do ensino a partir 

da análise dos resultados de aprendizagem.  

 O desafio é o de aumentar os objetos avaliados e de dar visibilidade aos resultados da sua avaliação 

e ainda de enriquecer a análise da informação disponível. 

 O reforço das análises estatísticas, anuais e cronológicas, a par da divulgação e debate de que são 

objeto. 

 

 

Ainda que a Avaliação para a melhoria da escola seja uma área de intervenção relevante, que se deve concretizar 

numa ampliação do espectro de avaliação de iniciativas e projetos, não será tomada como uma prioridade por si 

só. Em vez disso será considerada transversalmente às prioridades anteriores de modo a que, em convergência com 

o trabalho que será desenvolvido no agrupamento para avaliação do projeto educativo, venha possibilitar a 

concretização de uma visão de futuro em que a avaliação seja um valor da instituição escolar. Os argumentos 

assinalados a itálico/laranja a propósito dos clusters anteriores são exemplos da distribuição transversal da avaliação 

para a melhoria da escola aqui referida. 

 

Avaliação para a melhoria da 

escola 

Capital humano e participação 
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[As prioridades] 

 

As prioridades de melhoria estabelecidas para o biénio 2012/13 e 2013/14 e são as seguintes (Figura 1): 

[P1] Reforço da articulação curricular 

[P2] Consolidação da política de avaliação das aprendizagens 

[P3] Valorização do capital humano 

[Prioridades]

PLANO DE MELHORIA

Reforço da articulação 

curricular

Consolidação da política de 

avaliação das 

aprendizagens 

Valorização do capital 

humano

Liderança e gestão

Nível Organizativo

Prestação do serviço educativo

Resultados

Nível Pedagógico

A [A1; A2]  B [B3]

C [C2; C5]

A [A3]  B [B1; B2] 

C [C2; C4; C5]

C [C2; C5]

Nível da Avaliação

 

Figura 1. Prioridades de melhoria. 

 

A sua concretização abrange vários campos
3
 de ação da escola. As prioridades [P1] Reforço da articulação curricular 

e [P2] Consolidação da política de avaliação das aprendizagens abrangem, predominantemente, os campos da 

Prestação do serviço educativo e dos Resultados; a prioridade [P3] Valorização do capital humano cabe no campo 

da Liderança e gestão (cf. Figura 1). Esta distribuição é indicativa, não deve espartilhar a escolha de estratégias; 

antes pelo contrário, deverá ser a escolha de estratégias a acurar esta leitura por campos de ação da organização 

escolar. 

As relações destas prioridades com os objetivos do projeto educativo (A, B e C) e com os níveis contemplados na 

organização do ano letivo 2012/2013 (Conselho Pedagógico – junho de 2012) estão assinaladas na Figura 1. 

Nos próximos parágrafos são apresentadas as três prioridades, através da especificação da sua intenção, dos seus 

objetivos e estratégias, bem como dos resultados que se pretende alcançar com o seu desenvolvimento. 

 

                                                 
3
 De acordo com o Quadro de Referência 11/12 para a avaliação de escolas, definido pela IGEC – Inspeção Geral de Educação e Ciência. 
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[Prioridade _P1 ] Reforço da articulação curricular 

Reforço da articulação curricular nas componentes da gestão vertical (identificação de áreas de saber transversais 

aos vários ciclos de ensino e definição de abordagens que minimizem a propagação de lacunas de aprendizagem ao 

longo dos anos), da gestão pedagógica (seleção de estratégias e recursos que adequem o ensino às necessidades 

dos alunos) e, ainda, da gestão orientada por referentes (análise dos resultados de aprendizagem dos alunos face 

a perfis de desempenho por ciclo e nas várias disciplinas, também face a referentes externos, avaliados, por 

exemplo, através dos testes intermédios, e revisão das estratégias de ensino face aos resultados). 

 

Objetivo P1A 
Consolidar a articulação curricular vertical e 
interdisciplinar 

Estratégia P1A E1 [Identificação de expetativas sobre desenvolvimento e aprendizagens na 
transição de ciclos] 

ações 

[P1A] E1.A1 – Definir perfis de desenvolvimento e de competências para 
os alunos na transição do pré-escolar para o 1.º ciclo, deste para o 2.º 
ciclo e do 2.º para o 3.º ciclo.  

[P1A] E1.A2 – Desenvolver uma estratégia de apoio aos alunos e suas 
famílias na transição do pré-escolar para o 1.º ciclo e deste para o 2.º 
ciclo. Partir de iniciativas já concretizadas e da avaliação dos seus 
resultados e acurar finalidades, objeto, recursos e atores envolvidos. 

[P1A] E1.A3 – Avaliar os efeitos das estratégias (das novas/das revistas) 
junto dos alunos e das famílias. 

Resultados pretendidos 

A articulação vertical do currículo assenta num entendimento 

profundo das aprendizagens e dos resultados a alcançar em cada 

ciclo de ensino, bem como das dificuldades que é necessário 

colmatar. 

 
 
Estratégia P1A E2 

[Gestão do currículo transversal aos ciclos de ensino]  

ações 

[P1A] E2.A1 – Analisar os resultados por área disciplinar, verticalmente 
(i.e. ao longo dos vários ciclos), e identificar domínios de aprendizagem 
em cada uma dessas áreas que precisem de intervenção por serem 
focos de insucesso. Trabalhar no espaço dos departamentos curriculares 
integrando o 1.º ciclo nas várias áreas disciplinares. 

[P1A] E2.A2 – Conceber abordagens pedagógicas dos domínios de 
aprendizagem com maiores taxas de insucesso de modo a evitar a 
repetição desse insucesso ao longo dos anos de escolaridade (por 
exemplo, se em matemática as frações que são abordadas em vários ciclos 
revelarem insucesso no 2.º ou 3.º ciclo apesar de parecerem compreendidas 
pelos alunos do 1.º ciclo importa estudar como abordar este tópico para que não 
se propaguem dificuldades). 

[P1A] E2.A3 – Conceber/consolidar e avaliar iniciativas que apostam na 
mobilização de docentes de ciclos de ensino diferentes para responder 
ao desafio de ensinar ou desenvolver algum domínio de aprendizagem 
junto de um determinado grupo/turma de alunos, independentemente de 
estes serem do ciclo de ensino com o qual os docentes trabalham 
habitualmente. 
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Resultados pretendidos 

 

As dificuldades que é necessário colmatar estão identificadas e 

existe no agrupamento um património de estratégias de ensino que 

são eficazes na garantia de que certas aprendizagens são 

consolidadas e não se perpetuam como fator de insucesso. 

As aprendizagens dos alunos são consolidadas ao longo do seu 

percurso no agrupamento. 

Os departamentos curriculares concebem intervenções de sala de 

aula (ou noutros espaços de aprendizagem) que mobilizam 

professores de vários ciclos.  

Existem oportunidades de aprendizagem que aliam docentes de 

ciclos de ensino ou níveis de educação diferentes no trabalho com 

as crianças/alunos. 

 

Objetivo P1B 
Adequar o ensino às necessidades de aprendizagem dos 
alunos 

Estratégia P1B E1 [Desenvolvimento de um sistema de grupos de nível em várias disciplinas 
do ensino básico] 

ações 

[P1B] E1.A1 – Distribuir os alunos por níveis nas disciplinas de 
Matemática, Língua Portuguesa e Inglês e, na medida das possibilidades, 
também nas disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas 
e Educação Visual (diagnóstico – realizado em setembro) 

[P1B] E1.A2 – Identificar estratégias e instrumentos eficazes na 
recuperação dos alunos dos níveis 1 e 2 (recuperação) e outros que 
fomentem o progresso dos alunos dos níveis 4 e 5 (desenvolvimento). 

[P1B] E1.A3 – Avaliar os efeitos da constituição dos grupos de nível nos 
resultados dos alunos.  

Resultados pretendidos 

O sistema de grupos de nível está em funcionamento e a sua 

logística está acurada. São uma forma de diferenciação pedagógica 

eficaz. 

Os alunos dos níveis 1 e 2 recuperam para nível 3 ou superior. Os 
alunos de níveis 3, 4 ou 5 não regridem e há alunos que progridem. 

Existe um repertório de estratégias e instrumentos que se 
mostraram eficazes a colmatar certo tipo de dificuldades em 
condições devidamente documentadas; estes são património dos 
grupos disciplinares/departamentos e são discutidos no 
planeamento das atividades das turmas.  

 
Estratégia P1B E2 [Desenvolvimento de mecanismos personalizados de apoio para 

recuperação e desenvolvimento nos ensinos básico e secundário] 

ações 

[P1B] E2.A1 – Especificar as finalidades, a natureza, os procedimentos e 
as formas de monitorização subjacentes aos seguintes mecanismos de 
apoio – tutorias, oficinas “Lugar às Dúvidas” e apoio “Interpares” (à 
semelhança do trabalho iniciado para as tutorias). 

[P1B] E2.A2 – Elaborar instrumentos de monitorização dos efeitos destes 
mecanismos de apoio (medidos em termos dos resultados escolares) e 
proceder à avaliação (periodicidade de aplicação, critérios de sucesso…). 
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Resultados pretendidos 

 

Existe um sistema de monitorização que possibilita acurar a escolha 
e o efeito dos mecanismos de apoio em função dos resultados que o 
aluno alcança. 

As medidas são eficazes, sendo os resultados dos alunos do ensino 
básico com apoio de nível 3 ou superior e os dos alunos do 
secundário superiores a 10 e, em qualquer dos ciclos, evidenciam 
progressos. 

Objetivo P1C Regular o ensino por referentes de desempenho 

Estratégia P1C E1 [Utilização dos resultados de avaliação das aprendizagens para acurar a 
gestão do currículo] 

ações 

[P1C] E1.A1 – No espaço dos departamentos/grupos disciplinares 
proceder à leitura dos resultados obtidos pelos alunos em provas de 
avaliação interna e externa (testes intermédios, provas de aferição e de 
exame) que favoreçam uma leitura por tópicos/áreas dos programas; isto 
com a finalidade de identificar áreas deficitárias nas quais será 
necessário pensar em estratégias/abordagens de ensino para as 
colmatar. 

[P1C] E1.A2 – No espaço dos departamentos/grupos disciplinares, 
conceber e desenvolver estratégias/abordagens de ensino para colmatar 
défices de aprendizagem (poderá ser seguido o modelo das incubadoras 
de ideias; ter em atenção trabalho já desenvolvido por docentes da 
escola). 

Resultados pretendidos 

Os departamentos curriculares são um espaço de discussão 
profissional, onde os docentes estudam e discutem temáticas da 
sua especialidade, onde se incubam e desenvolvem estratégias de 
ensino. 

[Prioridade _P2 ] Consolidação da política de avaliação das aprendizagens 

Consolidação da política de avaliação das aprendizagens segundo três vetores: referentes e critérios de avaliação 

(garantir a aplicação dos critérios de avaliação, elaborar perfis de desempenho, avaliar a transição por ciclos); 

instrumentos de avaliação (qualidade dos instrumentos e das matrizes que os sustentam); análise dos resultados 

académicos (definir um rational que expanda as variáveis e medidas atualmente utilizadas na sua análise). 

 

Objetivo P2A 
Garantir que a avaliação das aprendizagens se rege 
por referentes comuns 

Estratégia P2A E1 [Definição clara e exaustiva de finalidades e procedimentos a par de 
uma monitorização sistemática] 

ações 

[P2A] E1.A1 – Monitorizar e avaliar a aplicação dos critérios de 
avaliação de modo a garantir que esta se processa de acordo com os 
preceitos e intenções já enunciados (orientações em “papel”, cf. CP). 

[P2A] E1.A2 – Elaborar/desenvolver os perfis de desempenho dos 
alunos por ciclos e áreas disciplinares. 

[P2A] E1.A3 – Avaliar o projeto de avaliação por ciclos (retenção 
excecional) e estabelecer o seu quadro de referência (considerando, 
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entre outros elementos, mecanismos de apoio, período de 
recuperação, dispositivo de monitorização). 

Resultados pretendidos 

Os critérios de avaliação estão consolidados e têm aplicação 
generalizada; serão objeto de revisão em ciclos de 3 anos. 

Existem referentes para a aprendizagem definidos através de 
perfis que caracterizam o desempenho espectável dos alunos em 
vários níveis de escolaridade. 

A eficácia do modelo de transição dos alunos foi avaliada e estão 
identificados fatores que influenciam os seus resultados 
(potenciam ou fragilizam). Os preceitos da retenção excecional 
nos anos intermédios de um ciclo estão aferidos. 

 

Objetivo P2B 
Reforçar a qualidade dos instrumentos de avaliação 
das aprendizagens 

 
Estratégia P2B E1  

 
[Formação dos docentes em regime de oficina] 

ações 

[P2B] E1.A1 – Criar oportunidades para que entre os docentes do 
agrupamento cresça o saber sobre as características e o modo de 
utilização de vários tipos de instrumentos de avaliação. No espaço de 
oficinas de formação elaborar instrumentos comuns e suas matrizes e 
acurar critérios de avaliação e classificação específicos dos vários 
instrumentos (incluir neste trabalho a construção da lista de 
verificação de aprendizagens diárias, a discussão sobre a utilização a 
dar à informação que estas geram; incluir também a elaboração de 
matrizes para os testes comuns por ano de escolaridade). 

Resultados pretendidos 

Os instrumentos de avaliação das aprendizagens utilizados no 
agrupamento respeitam as características formais da sua 
tipologia. 

Os testes comuns por ano de escolaridade têm uma matriz 
aferida. 

Os instrumentos geram informação válida sobre progresso dos 
alunos que possibilitam um acompanhamento sistemático do 
progresso das suas aprendizagens (utilizado pelos professores e 
pelos próprios alunos). 
 

Objetivo P2C 
Gerar informação mais específica sobre os resultados 
dos alunos 

 
Estratégia P2C E1 [Estabelecer variáveis e procedimentos de análise de acordo com 

necessidades de informação e natureza dos dados disponíveis]  

ações 

[P2C] E1.A1 – Identificar as necessidades de informação (i.e. que tipo 
de análise que podem ser relevantes para, a partir dos resultados 
académicos, se retirar informação que possibilite a regulação do 
ensino e dos progressos de aprendizagem). Estabelecer os 
procedimentos de estatística que podem sustentar essa análise tendo 
em consideração que a diferenciação das estatísticas deverá 
contemplar medidas de dispersão dos resultados e a construção de 
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informação mais “fina” sobre as aprendizagens, i.e., em função das 
matérias específicas das áreas disciplinares.  

[P2C] E1.A2 – Analisar resultados de aprendizagem e apresentar 
propostas que visem a melhoria ou a sustentabilidade dos resultados, 
no espaço dos departamentos curriculares/grupos disciplinares. 

Resultados pretendidos 

O rational de leitura dos resultados académicos permite 
identificar a consecução dos perfis de desempenho dos alunos, 
desenhados pelo agrupamento, e oferece informação detalhada 
sobre conhecimentos ou competências, por área disciplinar. 

Existem mecanismos de regulação e sustentabilidade dos 
resultados. 
 

 

[Prioridade _P3 ] Valorização do capital humano 

Valorização do capital humano da organização escolar orientada pela distribuição das responsabilidades, pela 

formação e pelo desenvolvimento profissionais e pelo favorecimento de espaços de intervenção e, ainda, pela 

divulgação de resultados que informem os vários atores sobre o desempenho da organização escolar.  

 

Objectivo P3A Valorizar o papel das lideranças intermédias 

Estratégia P3A E1 [Distribuição de responsabilidade e reforço da confiança] 

ações 

[P3A] E1.A1 – Estabelecer os papéis e perfis das lideranças 
intermédias (i.e., definir o que caracteriza a função de Diretor de 
Turma, Coordenador de Departamento, Coordenador de Projeto no 
agrupamento de escolas e que desempenho é espectável destes 
líderes no quadro dos compromissos e exigências do próprio 
agrupamento).  

[P3A] E1.A2 – Distribuir a cada coordenador de departamento a 
responsabilidade pelo desenvolvimento de um dos temas/iniciativas 
da agenda do agrupamento. 

Resultados pretendidos 

A intervenção das lideranças intermédias garante a 

concretização da política educativa do agrupamento de 

escolas, a vários níveis do seu desempenho – consultivo (no 

conselho pedagógico), executivo (no departamento/grupo 

curricular) e de garantia da qualidade (acompanhamento da 

prática letiva dos docentes). 

A gestão do pessoal docente e a distribuição de 

responsabilidades reflete o equilíbrio dos binómios 

confiança/exigência e incentivo/reconhecimento. 

 

Objectivo P3B Promover espaços de valorização profissional 

Estratégia P3B E1 
[Adequação da formação às necessidades e rentabilização do valor 
formativo dos saberes e experiências internos] 
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ações 

[P3B] E1.A1 – Conceber um plano de formação consentâneo com 
as necessidades do agrupamento (estabelecer áreas de formação 
para docentes e não docentes que contribuam para a concretização 
dos objetivos do agrupamento num futuro próximo). Identificar e 
mobilizar os recursos e a logística necessários à concretização do 
plano.  

[P3B] E1.A2 – Rentabilizar os espaços/oportunidades e meios de 
comunicação (físicos e virtuais) já existentes para a apresentação 
de iniciativas/práticas pedagógicas que possam representar valor 
acrescentado para o património de recursos pedagógicos do 
departamento. Distribuir responsabilidades pelos departamentos na 
proposta de temas e de situações para debate. 

[P3B] E1.A3 – Promover  iniciativas de reconhecimento e 
celebração do trabalho responsável e de valor para a organização 
do serviço prestado por docentes e por assistentes operacionais e 
administrativos. 

Resultados pretendidos 

O plano de formação permite a docentes e a pessoal não 

docente encontra oportunidades de formação e de 

desenvolvimento profissional. 

O património dos departamentos curriculares é um valor 

partilhado e capitaliza as experiências e a valorização 

profissionais dos docentes que os constituem. 

Cada trabalhador do agrupamento tem a consciência do valor 

do seu trabalho para o desenvolvimento e sucesso da 

organização escolar. 

 

Objetivo P3C 

Reforçar a participação informada na política 
educativa do agrupamento dos vários atores da 
comunidade educativa 

Estratégia P3C E1 [Fomentar e concertar intervenções] 

ações 

[P3C] E1.A1 – Desenhar iniciativas que fomentem a intervenção 
dos alunos (por exemplo, a formação dos delegados e 
subdelegados de turma, cf. PE) e dos pais (por exemplo, através do 
seu envolvimento em visitas de estudo, de uma consciencialização 
do seu papel representativo nos órgãos de administração e gestão). 
Aumentar o nível de acolhimento das propostas avançadas por pais 
e alunos. 

[P3C] E1.A2 – Mapear as iniciativas de avaliação em curso no 
agrupamento (identificando objeto, finalidade, responsáveis…) e 
desenhar um plano de divulgação e discussão dos resultados 
dessas avaliações (datas previstas para apresentação de 
resultados, destinatários…). (equipa da avaliação poderá envolver o 

conselho geral nesta ação procurando rentabilizar a sua estrutura de 
funcionamento por comissões) 

Resultados pretendidos 

A definição da política educativa e da visão de futuro para o 
agrupamento é participada por vários atores. 

As relações de subsidiariedade entre os órgãos de gestão e 

administração permitem um bom funcionamento interno e a 

concentração nos objetivos do agrupamento. 

É veiculada informação sobre a qualidade do serviço educativo 
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prestado pelo agrupamento, tendo por base uma avaliação 

interna da escola (com enfoque no projeto educativo e nos 

projetos e parcerias do agrupamento, entre outros). 

 

 

[uma forma de enunciar resultados] 

 

Ao longo da explicitação das prioridades de melhoria foram apresentados resultados pretendidos na forma de visões 

de futuro do desempenho do agrupamento nas áreas eleitas. Após a elaboração dos planos de ação referentes a 

cada ação ou grupos de ações serão especificados indicadores/descritores, bem como critérios de sucesso, que 

possibilitem a monitorização e avaliação da consecução da melhoria, ação-a-ação. 

 

Resultados pretendidos 

A articulação vertical do currículo assenta num entendimento 

profundo das aprendizagens e dos resultados a alcançar em cada 

ciclo de ensino, bem como das dificuldades que é necessário 

colmatar. 

As dificuldades que é necessário colmatar estão identificadas e 

existe no agrupamento um património de estratégias de ensino que 

são eficazes na garantia de que certas aprendizagens são 

consolidadas e não se perpetuam como fator de insucesso. 

As aprendizagens dos alunos são consolidadas ao longo do seu 

percurso no agrupamento. 

Existem oportunidades de aprendizagem que aliam docentes de 

ciclos de ensino ou níveis de educação diferentes no trabalho com 

as crianças/alunos. 

Os departamentos curriculares concebem intervenções de sala de 

aula (ou noutros espaços de aprendizagem) que mobilizam 

professores de vários ciclos. 

 

O sistema de grupos de nível está em funcionamento e a sua 

logística está acurada. São uma forma de diferenciação pedagógica 

eficaz. 

Os alunos dos níveis 1 e 2 recuperam para nível 3 ou superior. Os 
alunos de níveis 3, 4 ou 5 não regridem e há alunos que progridem. 
Existe um repertório de estratégias e instrumentos que se 
mostraram eficazes a colmatar certo tipo de dificuldades em 
condições devidamente documentadas; estes são património dos 
grupos disciplinares/departamentos e discutidos no planeamento 
das atividades das turmas. 

Existe um sistema de monitorização que possibilita acurar a 
escolha e o efeito dos mecanismos de apoio em função dos 
resultados que o aluno alcança. 

As medidas são eficazes, sendo os resultados dos alunos do 
ensino básico com apoio de nível 3 ou superior e os do secundário 
superiores a 10 ou evidenciam progressos em qualquer dos ciclos. 

Os departamentos curriculares são um espaço de discussão 
profissional, onde os docentes estudam e discutem temáticas da 
sua especialidade, onde se incubam e desenvolvem estratégias de 
ensino. 
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Os critérios de avaliação estão consolidados e têm aplicação 
generalizada; serão objeto de revisão em ciclos de 3 anos. 

Existem referentes para a aprendizagem definidos através de perfis 
que caracterizam o desempenho espectável dos alunos em vários 
níveis de escolaridade. 

A eficácia do modelo de transição dos alunos foi avaliada e estão 
identificados fatores que influenciam os seus resultados 
(potenciam ou fragilizam). Os preceitos da retenção excecional nos 
anos intermédios de um ciclo estão aferidos. 

Os instrumentos de avaliação das aprendizagens utilizados no 
agrupamento respeitam as características formais da sua tipologia. 

Os testes comuns por ano de escolaridade têm uma matriz aferida. 

Os instrumentos geram informação válida sobre progresso dos 
alunos que possibilitam um acompanhamento sistemático do 
progresso das suas aprendizagens (utilizado pelos professores e 
pelos próprios alunos). 

O rational de leitura dos resultados académicos permite identificar a 
consecução dos perfis de desempenho dos alunos, desenhados 
pelo agrupamento, e oferece informação detalhada sobre 
conhecimentos ou competências, por área disciplinar. 

Existem mecanismos de regulação e sustentabilidade dos 
resultados. 

A intervenção das lideranças intermédias garante a concretização 

da política educativa do agrupamento de escolas, a vários níveis do 

seu desempenho – consultivo (no conselho pedagógico), executivo 

(no departamento/grupo curricular) e de garantia da qualidade 

(acompanhamento da prática letiva dos docentes). 

A gestão do pessoal docente e a distribuição de responsabilidades 
reflete o equilíbrio dos binómios confiança/exigência e 
incentivo/reconhecimento. 

 

O plano de formação permite a docentes e a pessoal não docente 

encontra oportunidades de formação e de desenvolvimento 

profissional. 

O património dos departamentos curriculares é um valor partilhado 

e capitaliza as experiências e a valorização profissionais dos 

docentes que os constituem. 

Cada trabalhador do agrupamento tem a consciência do valor do 
seu trabalho para o desenvolvimento e sucesso da organização 
escolar. 

 

A definição da política educativa e da visão de futuro para o 
agrupamento é participada por vários atores. 

As relações de subsidiariedade entre os órgãos de gestão e 

administração permitem um bom funcionamento interno e a 

concentração nos objetivos do agrupamento. 

É veiculada informação sobre a qualidade do serviço educativo 

prestado pelo agrupamento, tendo por base uma avaliação interna 

da escola (com enfoque no projeto educativo e nos projetos e 

parcerias do agrupamento, entre outros). 
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[os recursos envolvidos] 
 

O principal recurso a mobilizar para este plano de melhoria é o potencial humano desta organização escolar, pois 

existem grupos de trabalho já designados no agrupamento que abrangem nas suas atribuições algumas das ações 

adiantadas neste plano de melhoria.  

Contudo, considerações sobre o tempo e os materiais envolvidos na concretização da intervenção de melhoria 

proposta no presente plano serão e pormenorizadas nos planos de ação. 

 

  

 


