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1. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas Martim de Freitas é constituído pela Escola Básica do 2º e 

3ºciclos (Escola Sede), 5 escolas do 1º ciclo, 2 jardins-de-infância. As escolas estão 

localizadas na área de 3 freguesias na cidade de Coimbra. Todas as escolas de 1º ciclo 

funcionam em regime normal e oferecem 5 horas de atividades de enriquecimento, CAF e 

serviço de refeições. As AEC são promovidas pela Câmara Municipal de Coimbra e 

executadas pela Cáritas Diocesana de Coimbra, CASPAE e Fundação Beatriz Santos. 

Globalmente, a qualidade dos edifícios e espaços é adequada.  

No âmbito do despacho conjunto do Ministério da Educação e da Justiça, esta Escola é 

também responsável pela colocação e acompanhamento pedagógico do corpo docente 

no Centro Educativo dos Olivais.  

Também são os docentes (2º e 3º ciclos) que garantem o apoio aos jovens internados no 

Hospital Pediátrico de Coimbra. 

Na escola sede funciona, desde há três anos, o curso de Português não Materna para 

adultos estrangeiros. 

No presente ano lectivo, o Agrupamento acolhe 143 crianças na educação pré-escolar, 

602 no 1ºciclo, 373 no 2ºciclo e 416 no 3º ciclo, num total de 1534 alunos. Do total de 

alunos, 27 % recebe apoio da Ação Social Escolar. Não existem situações de comunidades 

linguísticas, culturais ou étnicas significativas. 

O Agrupamento de escolas tem vindo a dar particular atenção aos alunos com 

necessidades educativas especiais de carácter prolongado e que constituem cerca de 5% 

de toda a população escolar. A Escola Sede do Agrupamento e a EB1 de Coselhas 

possuem Unidades de Ensino Estruturado que apoiam alunos com espetro do autismo. 

Ao longo do último triénio, o número de alunos e de turmas do 1º e 2ºciclos tem-se 

mantido relativamente estável. No 3ºciclo, o número de turmas tem vindo a reduzir 

progressivamente devido ao facto de algumas turmas do 7º ano terem sido transferidas 

para a Escola Secundária José Falcão e ao aumento do número de alunos por turma. 

Atualmente, encontram-se matriculados nas escolas do Agrupamento alunos de 17 

nacionalidades diferentes, destacando-se os países de expressão portuguesa (PALOP’s) 

com 52 alunos. O corpo docente é constituído por 146 professores e educadores, dos 

quais 3 são contratados. O corpo docente alterou-se significativamente no último triénio 

por se terem aposentado muitos docentes, o que originou alguma mobilidade. Na 

sequência do último concurso de colocação de professores (agosto de 2013), houve uma 

renovação forte de alguns grupos disciplinares nomeadamente no 1º CEB, onde cerca de 

dois terços dos docentes se encontra a exercer funções no Agrupamento pela primeira 

vez. Tal facto obriga a um período de adaptação e a um processo de integração que ainda 
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não está totalmente finalizado. De referir o empenho e o dinamismo que a maioria dos 

docentes tem revelado, quer no que diz respeito ao desempenho da sua função, 

enquanto orientadores do processo de ensino - aprendizagem, quer como mobilizadores 

de dinâmicas que vão para além deste aspeto e que se prendem com a formação integral 

do aluno concretizando-se no incentivo e participação em concursos internos e externos, 

em clubes, projetos e diversas ações formativas.  

O pessoal não docente que exerce funções é constituído por 10 assistentes técnicos, 43 

assistentes operacionais e 1 psicóloga. O corpo de assistentes técnicos e assistentes 

operacionais é estável, estando mais de 95% a trabalhar no Agrupamento há mais de 3 

anos. Demonstram muito interesse e empenho em se manterem actualizados e em dar 

resposta às exigências crescentes, quer a nível administrativo, quer no atendimento à 

comunidade educativa, transmitindo uma imagem de eficiência e competência. 

No ano letivo 2012/2013 foi assinado um Contrato de Autonomia entre este 

Agrupamento e o Ministério de Educação e Ciência, ainda em fase de implementação. 

 

2 - RESULTADOS 

2.1.Resultados académicos 

Neste domínio, manteve-se a prática de recolha, tratamento e análise de dados, no final 

de cada período e de cada ano letivo: resultados escolares. Estes dados são analisados 

nos órgãos de Direção e nas estruturas de gestão intermédia, onde também se procede à 

comparação com os anos letivos anteriores e aos referentes nacionais. Esta análise tem 

permitido detetar as áreas fortes e fracas na aquisição de competências dos alunos, 

identificar as disciplinas e as turmas com menor sucesso e implementar estratégias de 

superação de dificuldades. 

Na educação pré-escolar, o registo de informação qualitativa sobre as aprendizagens 

individuais de cada uma das crianças e do grupo é disponibilizada aos pais e Encarregados 

de Educação, em ficha própria, aprovada em Conselho Pedagógico.  

No 1ºciclo, no último triénio, de forma consistente, os níveis de sucesso global situam-se 

acima dos 95%. As taxas de transição aproximam-se dos 100%. Na avaliação externa, os 

resultados situam-se entre os 7 e os 15 pontos acima da média nacional, com maior 

diferencial no Português.  

No 2º ciclo, a média global dos níveis de sucesso das disciplinas ronda os 90%, com 

exceção da disciplina de Matemática que, no entanto, apresentou resultados acima dos 

80 %, sendo que se verifica uma evolução positiva e gradual nos 3 anos (82%, 84%, e 87%, 

respetivamente). 
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No 3º ciclo, a média global dos níveis de sucesso na maioria das disciplinas também é 

bastante elevado, situando-se, na globalidade, acima dos 80%. Na Matemática, os valores 

situam-se nos 70 %.  

Provas de Aferição 

Os resultados obtidos nas provas de aferição de Português e Matemática no 1º ciclo, em 

10/11 e 11/12, mantém-se acima da média nacional entre 10 e 15%. No caso do 2º Ciclo, 

em 10/11, os resultados foram 12% e 20% acima da média nacional, respetivamente, em 

Português e Matemática. 

Provas finais 

Em todos os ciclos, os resultados obtidos, nas provas de exame nacional de Português e 

Matemática, têm-se situado também acima da média nacional.  

No 1º Ciclo, os resultados dos exames em 2012/2013, mantém os mesmos indicadores 

que se verificavam nas provas de aferição. Quer no Português quer na Matemática, 

continuam a registar-se valores cerca de 12% acima da média nacional.  

Em 2011/2012, nos exames do 2º ciclo, os resultados foram entre 15% e 20% acima da 

média nacional. No ano seguinte, os valores situam-se entre 6% e 8 % acima da média, 

respetivamente para a Matemática e Português. 

No 3º Ciclo, os resultados dos exames de Português e Matemática demonstram valores 

muito acima da média nacional, entre 15% e 30%, com exceção de 2013, onde se situam 

nos 8% em ambas as disciplinas, acompanhando a tendência nacional. 

Refira-se que, apesar das inúmeras alterações que se verificaram nos últimos anos, 

nomeadamente no corpo docente, nos programas de algumas disciplinas, nas 

modalidades de avaliação, entre outros, os resultados escolares dos alunos mantiveram-

se estáveis e acima do esperado para este Agrupamento. 

 

A análise sistemática dos resultados escolares internos e externos que a escola tem 

desenvolvido nas diferentes reuniões, nomeadamente da direção, conselho geral, 

conselho pedagógico, coordenações de departamento e conselhos de turma, tem 

permitido identificar os fatores com influência nos processos de ensino e de 

aprendizagem e, por isso, no sucesso dos seus alunos. 

O diagnóstico precoce das dificuldades de aprendizagem dos alunos e a relação 

pedagógica associada a uma boa ligação com os pais e encarregados de educação são os 

principais fatores que consideramos fundamentais para o sucesso e que têm produzido 
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mudanças na melhoria das aprendizagens dos alunos e nos seus resultados escolares, 

razões pelas quais as taxas de abandono e desistência são residuais ou inexistentes. 

 

2.2. Resultados sociais 

O Agrupamento situa-se num meio sociocultural que valoriza as aprendizagens dos alunos 

e os encarregados de educação têm grandes expetativas. No entanto, a existência de 

algumas famílias carenciadas e/ou disfuncionais, assim como de alguns alunos com 

dificuldades de integração escolar, têm exigido uma atenção especial para o eventual 

risco de abandono escolar. Nesse sentido, a escola desenvolveu um projeto de tutoria, 

bem como uma formação anual de Parentalidade, em articulação com a psicóloga e com 

a Faculdade de Psicologia. 

No que se refere à participação dos alunos na vida da escola, esta verifica-se a vários 

níveis: pela presença do delegado e subdelegado de turma nos conselhos de turma e nas 

reuniões mensais do Conselho de Delegados, em que os alunos são consultados e 

corresponsabilizados nas decisões que lhes dizem respeito e fazem sugestões pertinentes 

de melhoria; também na assembleia mensal de turma onde debatem e propõem 

questões da turma e da escola. Assim, está garantido o envolvimento dos alunos na 

elaboração e discussão do Projeto Educativo do Agrupamento, do Regulamento Interno e 

na programação das atividades da escola/agrupamento. A educação para a cidadania, a 

solidariedade e o respeito, a valorização da dimensão humana, constituem formações 

transdisciplinares estruturantes que, em conjugação com a corresponsabilização, 

orientam de forma intencional e sistemática toda a ação educativa da Escola. 

Pretende-se que as competências desenvolvidas pelos alunos na área de formação 

pessoal e social produzam um impacto consistente nas suas aprendizagens refletindo-se 

também nos seus resultados. 

Todas as atividades de complemento curricular, particularmente os clubes, projetos e a 

semana de férias na escola, pretendem fomentar a aprendizagem entre pares, 

estimulando o bom relacionamento e o gosto pela escola através da interação social, o 

que permite que os alunos façam muitos amigos na Escola e a mesma seja também um 

local de convívio. São exemplo disso as participações no Festival da Canção, no Sarau de 

Natal, Eu canto e Danço na Martim no TAGV, no Parlamento dos Jovens e no Arraial.  

Também a participação dos alunos em eventos desportivos, culturais, cívicos e concursos, 

reforçam a imagem da escola na comunidade envolvente, tendo já, este ano letivo, um 

grupo de alunos recebido uma menção honrosa da Ordem dos Engenheiros do Centro. De 

realçar também a participação em concursos que o Agrupamento promove, de âmbito 

nacional ou organizados pela escola, nomeadamente os relacionados com as áreas de 

Português e Matemática, Física e Química e bem como os promovidos pelas Bibliotecas . 
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A participação em campanhas de sensibilização em relação à defesa dos direitos 

humanos, como a Semana do Holocausto e atividades para os mais desfavorecidos, como 

os cabazes para a Associação Integrar, são alguns dos aspetos de entre outros, que 

intencionalmente implementados como estratégias promotoras da corresponsabilização 

e desenvolvimento de uma cultura cívica ativa. 

Também no âmbito do Projeto da Educação pelos Pares, os alunos do 9ºano desenvolvem 

actividades nalgumas turmas de 6ºano, sobre Relações Interpessoais e Educação Sexual. 

Foi construído por alunos um Laço Humano no recreio da escola de modo a sensibilizar na 

Luta Contra a Sida. 

Pela análise dos inquéritos feitos aos alunos, pelo Grupo de Avaliação, constata-se que a 

grande maioria (mais de 90%) dos alunos gostam de andar na escola e a recomendariam a 

amigos. 

No que se refere ao cumprimento de regras e disciplina, foram estabelecidos critérios 

comuns de atuação por parte de professores dos Conselhos de Turma/professores 

/educadores titulares de grupo/turma havendo uma atuação imediata da Direção e dos 

professores quando se verifica o incumprimento de regras de convívio social. 

A Escola optou também pela área da Formação Cívica/Cidadania, indo ao encontro de 

uma das prioridades do Projeto Educativo, exatamente porque consideramos muito 

importante esta área de formação. 

O número de ocorrências de natureza disciplinar é consequência de uma ação imediata 

para resolução dos problemas, da divulgação reiterada das normas de convivência nos 

espaços escolares e, ainda, da adoção de medidas eficazes e dissuasoras de 

comportamentos desadequados havendo um contacto telefónico imediato para os 

encarregados de educação quando as ocorrências são mais graves. 

Podemos afirmar que a maioria dos alunos do Agrupamento tem um comportamento 

disciplinado, cumprindo as regras de funcionamento da escola/agrupamento. No ano 

letivo transato apenas foram apresentadas participações de ocorrências disciplinares, 

resultantes de situções em sala de aula e tratadas ao nível do Diretor de Turma/Professor 

Titular.  

O comportamento dos alunos situa-se, globalmente, no nível Bom. Os alunos conhecem o 

Regulamento Interno, que lhe é dado a conhecer e é alvo de reflexão nas aulas de 

Formação Cívica/Cidadania. Há um bom relacionamento entre alunos, docentes e 

funcionários, respeitando-se os direitos e deveres mútuos.  

A disciplina, a assiduidade e a pontualidade são reconhecidas como componentes da 

educação, por toda a comunidade educativa, como se constata pelos critérios de 

avaliação apresentados e aprovados/aceites por todos os órgãos e intervenientes no 
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processo educativo  

O Agrupamento tem uma ação social adequada junto da comunidade. Anualmente, é 

realizado um Cabaz Solidário/Roda de Alimentos solidária na comunidade, com o objetivo 

de recolher bens para apoiar famílias referenciadas como tendo dificuldades económicas 

e são planeadas ações com alunos, no âmbito da Música, Dança e Artes Plásticas para 

jovens e crianças internados no Hospital Pediátrico. Têm sido também recolhidos manuais 

para os PALOP´S e foi criado um Banco de Manuais para os alunos da Escola. 

 

2.3. Reconhecimento da comunidade 

A comunidade educativa reconhece o trabalho desenvolvido pela Escola, o que se reflete 

no elevado grau de satisfação dos alunos, professores, funcionários e dos pais e 

encarregados de educação, expressos na predominância das opções de concordância nas 

respostas aos questionários de satisfação. 

As Associações de Pais e Encarregados de Educação são parceiras para o desenvolvimento 

e consecução dos objetivos da Escola, mostrando-se interessadas na resolução de 

problemas e disponíveis na participação em atividades e projetos. 

Constata-se que há um reconhecimento por parte da sociedade local quanto ao 

contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente. Os jornais 

locais dão relevo às atividades do Agrupamento e há uma forte adesão da comunidade 

aos eventos realizados (Festa da Dança e da Música; Feira das Profissões; Festas de Natal 

e de final de ano; Dia da Escola Aberta). 

No que se refere ao contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade 

envolvente, o Agrupamento estabelece protocolos e parcerias com diversas entidades, 

nomeadamente: IBILI, Universidade de Coimbra, ESEC, CAOJ, Liga Portuguesa Contra 

Cancro, HUC, CEO, CMC, entre outras. Tais acordos têm-se revelado mais-valias para 

ambas as partes na medida em que os alunos vêem os seus percursos de aprendizagem 

enriquecidos e as entidades encontram na Escola um espaço adequado ao seu próprio 

desenvolvimento. 

A Escola incentiva a responsabilidade dos alunos na sua própria formação, bem como 

empenhamento na procura da excelência das aprendizagens, valorizando os seus 

sucessos, designadamente através do reconhecimento do Mérito e da Excelência, sendo 

afixado em local visível, quer os seus trabalhos quer a atribuição de prémios, entregues 

em cerimónia anual e divulgada no sítio do Agrupamento na internet e em toda a 

comunidade. 
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Do mesmo modo, a realização de exposições e de espetáculos, de Teatro na Escola e no 

Museu Machado de Castro, de Música na Escola (em várias ocasiões) e no Conservatório 

e TAG Vicente e Dança no TAGV, nos espaços escolares e na comunidade local, dão 

visibilidade e valorizam as aprendizagens dos alunos em múltiplas áreas do 

conhecimento. 

Internamente, a divulgação também é feita na Página da Escola, Jornal da Escola e blog da 

Biblioteca. Há um forte empenho das Associações de Pais e dos pais em geral na 

valorização da imagem da escola. 

 

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

3.1. Planeamento e articulação 

Em consonância com os princípios definidos no Projeto Educativo foram estabelecidas 

linhas de ação prioritárias, de âmbito curricular e pedagógico, com particular incidência 

na valorização do estudo das línguas e utilização das tecnologias de informação. 

Consequentemente, o plano anual congrega, com evidente intencionalidade, um 

conjunto de atividades que operacionalizam alguns aspectos estratégicos, enriquecendo 

as experiências de aprendizagem dos alunos e contextualizando o currículo. A este 

trabalho de integração das orientações e de contextualização do currículo acresce o que é 

desenvolvido ao nível dos diferentes departamentos, no âmbito da articulação curricular 

vertical, atendendo à progressão das aprendizagens, com impacto na melhoria e na sua 

sequencialidade.  

O Agrupamento procede a uma articulação curricular vertical, desde o pré-escolar ao 9º 

ano. São definidos os domínios e competências prioritárias a privilegiar em cada 

nível/ciclo de ensino, que permitam ao aluno uma melhor aquisição das competências do 

ciclo seguinte. São igualmente uniformizados procedimentos e terminologias.  

A informação relativa ao percurso escolar dos alunos é consolidada ao longo de cada ano 

escolar, durante a permanência dos alunos na Escola, sendo partilhada e discutida pelos 

docentes que planificam o seu trabalho com um conhecimento efetivo das dificuldades e 

interesses dos alunos, fazendo uso desse conhecimento na mobilização das soluções 

adequadas para cada caso.  

Neste sentido, é planeada a necessária articulação entre os professores coordenadores 

(no 1.º ciclo) e diretores de turma ou professores das disciplinas (nos restantes ciclos), 

com a biblioteca escolar, com os laboratórios, com as tecnologias de informação e 

comunicação, com a sala de estudo, com o serviço de psicologia e com os demais apoios e 

atividades, sempre com enfoque no sucesso escolar. 
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Existem também reuniões de articulação entre os Departamentos Curriculares e os 

docentes das Actividades de Enriquecimento Curricular e entre os próprios 

Departamentos. 

A avaliação das aprendizagens, devidamente integrada no planeamento, pauta-se por 

critérios que são definidos por ano de escolaridade e por área curricular disciplinar/ 

disciplina, com particular atenção aos padrões de desempenho e aos parâmetros a avaliar 

e respetivas ponderações. 

São igualmente valorizadas as diferentes modalidades de avaliação, nomeadamente a de 

diagnóstico e a formativa, bem como a utilização de outros instrumentos diversificados. 

As reuniões semanais ou quinzenais de docentes viabilizam a análise sistemática e 

detalhada das avaliações realizadas, originando ajustes necessários no planeamento. Em 

todos os ciclos, há uma estreita colaboração e partilha de materiais entre os docentes do 

Agrupamento que lecionam o mesmo nível.  

No sentido de apoiar os alunos com dificuldades de aprendizagem têm-se implementado 

outras medidas da responsabilidade da escola e consignadas nos PAPI, para além das 

aulas de apoio por níveis: Apoio ao Estudo e Salas de Estudo, Tutorias, Trabalhar para o 

Sucesso e Faz-te ao Sucesso a funcionar no Laboratório de Matemática e aulas 

suplementares, após o términus do ano letivo, para os alunos que vão realizar exames. 

Nas horas de trabalho de estabelecimento, destinadas a atividades de substituição, os 

docentes, sempre que não têm substituições para efetuar, são encaminhados para as 

turmas identificadas como tendo mais dificuldades, para prestar um apoio individualizado 

e orientado para as necessidades dos alunos. 

Também os Serviços de Psicologia e Orientação promovem atividades com os alunos da 

Educação Pré-Escolar e 1º CEB visando o desenvolvimento de aptidões para as 

aprendizagens escolares (Projeto Experimentar para Crescer), para o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais (Projeto Aprender a Ser), bem como, para alguns alunos 

com dificuldades, o desenvolvimento de competências cognitivas (Projeto Vamos Pensar 

a Jogar). Este serviço realiza ainda acompanhamento psicopedagógico em grupo para 

desenvolver métodos de estudo.  
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3.2. Práticas de ensino 

Conforme já foi atrás referido, foram definidos perfis para as diferentes turmas, tendo 

por base as metas de aprendizagem, de acordo com os ritmos de aprendizagem dos 

alunos A partir deste perfil foram adequadas as planificações trimestrais, contemplando 

práticas de diferenciação pedagógica. Para as turmas com mais dificuldades de 

aprendizagem, ou com um ritmo mais lento, são implementadas medidas de assessoria 

em sala de aula. 

Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais foram criadas 

disciplinas funcionais que, partindo do currículo regular, foram estruturadas e adaptadas 

conforme a especificidade de cada aluno. Os professores de Educação Especial e a 

psicóloga, fazem um trabalho de articulação que permite a sinalização e encaminhamento 

dos alunos de forma rápida e eficaz.  

No sentido de estimular e valorizar as potencialidades dos alunos, há um forte incentivo à 

participação em concursos, campeonatos e projetos. São estimulados os saberes práticos 

e as atividades profissionais, através da participação em projetos (Ilídio Pinho; Ecoescolas; 

Isto é uma ideia). É também dada relevância às atividades experimentais e oficinais sendo 

desenvolvidas no 1º ciclo em parceria com o núcleo de Física da UC e Exploratório. 

Também existem oficinas de escrita para o 1º e 3º ciclos. A importância da aprendizagem 

contínua é fortemente valorizada. Para isso, são desenvolvidas atividades pela Biblioteca 

Escolar no âmbito das literacias da informação, da comunicação e da leitura. 

A dimensão artística é valorizada, com a criação de clubes na área das artes (Teatro;, 

Dança, Música, Cerâmica), apresentando uma boa adesão por parte dos alunos. Na matriz 

curricular há a oferta das disciplinas de Música e Dança paralelamente à de Educação 

Visual. São realizados vários eventos que procuram igualmente valorizar a área artística: 

saraus, encontros com escritores/contadores de histórias, exposições, divulgação de 

trabalhos dos alunos. O recurso às novas tecnologias é outra das apostas fortes do 

Agrupamento. É evidência disso a oferta da disciplina de Informática no 8º Ano, dos 

clubes de Robótica e de Informática, a nossa presença no F1 in School, o projeto de 

promoção da utilização dos computadores Magalhães no 1º ciclo, promovido em 

pareceria com o MEC, entre outros.  

No que respeita aos apoios educativos prestados, a Escola promove a adequação e 

eficácia dos mesmos, com mobilização dos recursos necessários, em salas de estudo, e 

com a utilização de métodos e técnicas diversificadas de reflexão e de aprendizagem dos 

conteúdos. Os apoios abrangem tanto os alunos com dificuldades de aprendizagem como 

aqueles que revelam capacidades muito elevadas e, por esta razão, têm um impacto 

muito positivo e forte nos resultados escolares.  

O sentido de oportunidade dos docentes evidencia-se na celeridade das suas ações, pois 

identificam precocemente as necessidades dos alunos e atendem-nas de imediato, mas 
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também tem sido fundamental a conjugação de meios, humanos e materiais, para que as 

respostas sejam adequadas. 

 

3.3. Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens 

É utilizada uma pluralidade de práticas e instrumentos de avaliação em função das 

aprendizagens. É feita, regularmente, avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. São 

utilizados diferentes instrumentos de avaliação, de acordo com as competências que se 

querem avaliar. Através da análise dos critérios de avaliação e das grelhas de registo da 

mesma, estes dados são facilmente validados. 

O Agrupamento efetua, regularmente, um controlo e monitorização dos critérios e 

instrumentos de avaliação e das aprendizagens dos alunos. Há uma elaboração conjunta 

das matrizes dos testes (2º/3º Ciclo) e provas de avaliação (testes comuns 1º ciclo).  

Para acompanhar e supervisionar a prática letiva, é feita uma monitorização regular do 

cumprimento das planificações curriculares. Os Departamentos Curriculares e o Conselho 

Pedagógico analisam sistematicamente os resultados e definem estratégias em grupo.  

 

4. LIDERANÇA E GESTÃO 

4.1. Liderança 

A Direção define metas claras e hierarquiza os seus objetivos procurando uma solução 

eficaz para a resolução dos problemas da escola – metas constantes do Projeto Educativo 

e do Projeto de Autonomia. A escola pretende ser conhecida e procurada por ser uma 

referência pela qualidade, acolhimento e profissionalismo. A qualidade e exigência dos 

serviços educativos, comprovada pelos resultados, e dos serviços de apoio social e dos 

equipamentos, revelam que a escola proporciona boas condições de aprendizagem. 

As prioridades que têm orientado a ação da Direção são as que se encontram definidas no 

Projeto Educativo: organizar para o sucesso; formar para a cidadania e envolver e 

corresponsabilizar procurando comprometer toda a comunidade em torno deste projeto.  

A Direção valoriza as lideranças intermédias envolvendo-as e responsabilizando-as na 

resolução de problemas e gestão de conflitos. Na definição dos horários e condições de 

trabalho, atende-se à especificidade do exercício destas funções procurando garantir 

condições facilitadoras do desempenho das mesmas. 
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4.2. Gestão 

A Direção rentabiliza as competências de cada um na atribuição de tarefas, partindo do 

conhecimento das competências profissionais do pessoal docente e não docente. Tendo 

em conta a formação especializada individual, os recursos são afetados a determinadas 

áreas: clubes e projetos, informática, por exemplo, no que se refere ao pessoal docente. 

Os recursos humanos são geridos numa lógica de agrupamento, promovendo assim um 

maior trabalho de articulação e de visão do Agrupamento como um todo.  

A distribuição de recursos materiais é feita de acordo com as necessidades curriculares, 

sob proposta das diferentes áreas/projetos. Para além do constante investimento na 

manutenção e melhoria das instalações e equipamentos, a Escola tem direcionado os 

recursos necessários para medidas de apoio social aos alunos e respetivas famílias.  

Reconhece-se especial importância à circulação da informação pelo que se 

implementaram práticas de partilha e divulgação da informação: email, sítio do 

Agrupamento na internet, newsletter e jornal. 

Um dos principais ativos – e também um dos principais desafios - de uma instituição 

desta dimensão, é a riqueza da diversidade dos seus elementos. Nesse sentido tem 

constituído principal preocupação garantir a participação de todos oferecendo-lhes as 

melhores condições possíveis visando a criação de um bom ambiente. Paralelamente, a 

Escola tem-se mantido aberta aos contributos externos criando ricas e diversificadas 

relações institucionais. 

 

4.3. Autoavaliação e melhoria 

O processo de auto-avaliação tem mobilizado toda a comunidade educativa no sentido de 

produzir informações disciplinares e sobre a eficácia dos apoios educativos. Esta 

informação, depois de tratada pelos grupos disciplinares, pelo Conselho Pedagógico e 

pela equipa da auto-avaliação é apresentada nos diversos órgãos de gestão. Ao longo do 

ano letivo, vão sendo recolhidas informações sobre os resultados académicos dos alunos, 

por disciplina, por turma e por ciclo de escolaridade, bem como sobre ocorrências em 

formato de gráficos: São dadas a conhecer no Conselho Pedagógico e, posteriormente, 

aos restantes professores dos vários departamentos curriculares para, a partir daí, se 

delinearem estratégias para a melhoria.  

Para avaliar o clima de escola e o grau de satisfação dos diferentes grupos da comunidade 

educativa, são elaborados inquéritos pela equipa de auto-avaliação dirigidos a alunos, 

professores, assistentes operacionais e técnicos e a encarregados de educação.  
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Para além da avaliação respeitante aos alunos, também se procede à avaliação das várias 

estruturas pedagógicas através de relatórios, com base em grelhas de registo, em atas e 

memorandos: Avaliação da Execução do PAA; Avaliação dos Projetos de Turma; 

Desempenho dos DT/Professores Titulares de Turma; Desempenho dos Coordenadores 

de Departamento e de Projetos. Dos dados desses relatórios resulta a reformulação de 

critérios e estratégias de atuação, de forma a melhorar as práticas. 

Nesse modelo de avaliação constam as áreas de avaliação, os campos de observação, os 

indicadores e as metas, as evidências e os instrumentos de recolha de dados, os 

responsáveis pela recolha parcial e tratamento dos dados e a respetiva calendarização. 

Foi elaborado um organigrama de trabalho, que requer a colaboração de diferentes 

elementos da comunidade educativa, cabendo à equipa de autoavaliação criar os 

instrumentos de recolha de dados elencados no modelo, orientar a aplicação, a recolha e 

o tratamento consistente dos dados e proceder à sua análise, quer para a monitorização 

do desempenho da Escola quer para a elaboração de relatórios periódicos que devem dar 

origem à elaboração do plano de melhoria.  

 

 

 


