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I – Introdução 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a auto-avaliação e para a avaliação 

externa. Por sua vez, o programa do XVII Governo Constitucional estabeleceu o lançamento de um “programa 

nacional de avaliação das escolas básicas e secundárias que considere as dimensões fundamentais do seu 

trabalho”. 

 

Após a realização de uma fase piloto, da responsabilidade de um Grupo de Trabalho (Despacho conjunto n.º 

370/2006, de 3 de Maio), a Senhora Ministra da Educação incumbiu a Inspecção-Geral da Educação de acolher e 

dar continuidade ao processo de avaliação externa das escolas. Neste sentido, apoiando-se no modelo construído 

e na experiência adquirida durante a fase piloto, a IGE está a desenvolver esta actividade, entretanto consignada 

como sua competência no Decreto Regulamentar n.º 81-B/2007, de 31 de Julho. 
 
O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento Vertical d Escolas Fernando 

Casimiro Pereira da silva – Rio Maior  realizada pela equipa de avaliação que visitou esta Unidade de Gestão entre 

10 e 12 de Dezembro de 2007. 

 
Os capítulos do relatório ― caracterização da unidade de gestão, conclusões da avaliação por domínio, avaliação 

por factor e considerações finais ― decorrem da análise dos documentos fundamentais da Unidade de Gestão, da 

sua apresentação e da realização de entrevistas em painel. 

 

Espera-se que o processo de avaliação externa fomente a auto-avaliação e resulte numa oportunidade de melhoria 

para o agrupamento, constituindo este relatório um instrumento de reflexão e de debate. De facto, ao identificar 

pontos fortes e pontos fracos, bem como oportunidades e constrangimentos, a avaliação externa oferece 

elementos para a construção ou o aperfeiçoamento de planos de melhoria e de desenvolvimento de cada escola, 

em articulação com a administração educativa e com a comunidade em que se insere. 

 
O Agrupamento colaborou de forma empenhada e positiva com a equipa de avaliação externa, nomeadamente no 
que se refere aos documentos fornecidos, à logística, à caracterização organizacional e à realização das 
entrevistas em painel.  

 

O texto integral deste relatório, bem como um eventual contraditório apresentado pelo agrupamento, será 

oportunamente disponibilizado no sítio internet da IGE (www.ige.min-edu.pt). 
 

 
 

Escala de avaliação ut il izada 
Níveis de classif icação dos cinco domínios na Unidade de Gestão 

 
Muito Bom ― Predominam os pontos fortes, evidenciando uma regulação sistemática, com base em 
procedimentos explícitos, generalizados e eficazes. Apesar de alguns aspectos menos conseguidos, a 
organização mobiliza-se para o aperfeiçoamento contínuo e a sua acção tem proporcionado um impacto 
muito forte na melhoria dos resultados dos alunos. 
 

Bom ― Revela bastantes pontos fortes decorrentes de uma acção intencional e frequente, com base em 
procedimentos explícitos e eficazes. As actuações positivas são a norma, mas decorrem muitas vezes do 
empenho e da iniciativa individuais. As acções desenvolvidas têm proporcionado um impacto forte na 
melhoria dos resultados dos alunos. 
 

Suficiente ― Os pontos fortes e os pontos fracos equilibram-se, revelando uma acção com alguns aspectos 
positivos, mas pouco explícita e sistemática. As acções de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao 
longo do tempo e envolvem áreas limitadas da Unidade de Gestão. No entanto, essas acções têm um 
impacto positivo na melhoria dos resultados dos alunos. 
 

Insuficiente ― Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes. Não demonstra uma prática coerente e 
não desenvolve suficientes acções positivas e coesas. A capacidade interna de melhoria é reduzida, 
podendo existir alguns aspectos positivos, mas pouco relevantes para o desempenho global. As acções 
desenvolvidas têm proporcionado um impacto limitado na melhoria dos resultados dos alunos. 
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II – Caracterização da Unidade de Gestão 

 

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva localiza-se no concelho de Rio Maior, tendo a sua 

sede na Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva. Constituído no ano lectivo 2002/2003, integra 

11 jardins-de-infância e 10 escolas do 1.º ciclo do ensino básico. Estes estabelecimentos estão distribuídos pelas 

seguintes localidades: Arrouquelas, Assentiz, Marmeleira, S. João da Ribeira, Ribeira de S. João, Malaqueijo, 

Azambujeira, S. Sebastião e Fráguas. Existe ainda um jardim-de-infância em Rio Maior e outro na localidade de 

Bouças. Os estabelecimentos que constituem o Agrupamento dispersam-se pelo concelho, distando estes da 

escola-sede entre 1 e 17 km, existindo diferenças acentuadas entre eles. Na Escola Básica Integrada Fernando 

Casimiro Pereira da Silva, escola-sede do Agrupamento, implementada num edifício tipologia T30, funcionam 38 

turmas. A sobrelotação desta Escola implica a utilização de instalações específicas para a leccionação das mais 

diversas disciplinas e a adaptação de um corredor para sala de estudo. 

Frequentam o Agrupamento 1283 alunos, provenientes essencialmente do meio rural: 222 crianças na educação 

pré-escolar, 941 alunos do ensino básico, 10 alunos numa turma de percurso curricular alternativo (2º ciclo) e 46 

alunos em cursos de educação e formação nas áreas de Informática, Audiovisuais e Serviço de Apoio à Família. 

Destes 1283 alunos, 64 frequentam, nos estabelecimentos prisionais de Alcoentre e Vale de Judeus, cursos de 

educação e formação de adultos, ministrados por docentes do Agrupamento.  

O corpo docente do Agrupamento é constituído por 138 docentes: 19 exercem funções na educação pré-escolar; 

44 no 1.º ciclo e 75 no 2.º e 3.º ciclos. O Agrupamento integra ainda 36 auxiliares de acção educativa, número 

insuficiente para dar resposta às necessidades. Os 12 funcionários administrativos asseguram o serviço desta área 

de actividade.  

As actividades económicas predominantes da população são a agro-pecuária, o comércio, a industria e a 

suinicultura, enquadrando-se as profissões dos encarregados de educação dos alunos nestes sectores de 

actividade. 

 A escolaridade dos encarregados de educação situa-se, maioritariamente, nos ensinos básicos e secundário.  

 

III – Conclusões da avaliação por domínio 

 

1. Resultados   Bom 

 

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva conhece bem os resultados das aprendizagens das 

crianças e alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino que o constituem. As taxas de sucesso dos 

alunos ao longo do último triénio apresentam-se estáveis no 1.º ciclo, sendo superiores a 90%. No 2.º e 3.º ciclos 

verifica-se uma evolução positiva das taxas de sucesso no último triénio. Os dados relativos ao sucesso académico 

dos alunos, classificações internas e externas, são objecto de tratamento estatístico e este analisado 

exaustivamente pelos órgãos de gestão e estruturas de orientação educativa. Esta informação conduz à 

identificação das áreas nas quais se verificam mais dificuldades e à definição de prioridades de intervenção. 

Conduz, também, à definição de objectivos e estratégias de intervenção consignados num plano de acção 

integrado nos princípios orientadores da acção educativa do Agrupamento.  

São desenvolvidas iniciativas e actividades diversificadas para incentivar a participação e o bom desempenho dos 

alunos. Também os procedimentos adoptados pelo Agrupamento são dissuasores de situações graves de 

indisciplina. Os intervenientes no processo educativo, especialmente os docentes, conhecem muito bem a 

população escolar reflectindo sobre as práticas lectivas, tendo em vista uma intervenção pedagógica eficaz.   

 

2. Prestação do serviço educativo Muito Bom 

 

No seu projecto educativo o Agrupamento define, como prioritária, uma gestão curricular integradora, que articule 

todos os níveis de educação e ensino. Assim, verifica-se que a articulação curricular advém do trabalho 

desenvolvido nos departamentos curriculares, coordenações de ano, conselho de docentes e de estabelecimento. 

O acompanhamento e a supervisão interna da prática lectiva dos docentes são efectuados também por estes 

órgãos, ao nível do planeamento, a longo e a médio prazo, aí efectuado. O Agrupamento assume-se, claramente, 

como promotor de uma escola inclusiva. Os serviços especializados de apoio educativo organizam o seu trabalho, 

contribuindo para a oferta de respostas pedagógicas diversificadas e ajustadas às necessidades educativas de 

cada um dos alunos, existindo articulação com os serviços da comunidade. As medidas de diferenciação 

pedagógica são reflectidas em conselho de docentes e de turma, tendo vindo a ser implementado um sistema de 

tutorias e assessorias. Nas práticas educativas as componentes activas e experimentais têm alguma expressão, 

verificando-se o recurso à manipulação de materiais pedagógicos para as abordagens de conteúdos curriculares e 
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à utilização de materiais específicos para a realização de experiências, em todos os níveis de educação e ensino. O 

Agrupamento dá atenção à transição dos alunos de nível de ensino, sobretudo na passagem da educação pré-

escolar para o 1.º ciclo e do 2.º para o 3.º ciclo. 

 

3. Organização e gestão escolar   Bom 

 

O projecto educativo do Agrupamento foi elaborado, tendo por base um processo de auto-avaliação. Para a 

superação dos problemas identificados, o projecto educativo integra um plano de acção com estratégias 

específicas para concretizar os princípios orientadores da acção educativa, consignados neste documento. 

O conselho executivo conhece bem os seus recursos humanos, sendo as competências de cada um consideradas 

na organização do ano lectivo e na atribuição de projectos e actividades. Na afectação dos professores às turmas é 

privilegiada a continuidade educativa bem como a relação pedagógica estabelecida entre docentes e alunos. 

O Agrupamento norteia a sua acção por princípios de equidade e justiça, organizando-se de forma a assegurar as 

mesmas oportunidades a todos os alunos. 

É evidente uma atitude positiva face à participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa na vida 

do Agrupamento. 

Os espaços das escolas são aprazíveis e apresentam-se limpos e cuidados, existindo preocupações com a 

segurança. Nos estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo existem espaços próprios para as 

actividades de animação sócio-educativa e de enriquecimento curricular. O grande constrangimento do 

agrupamento consiste na sobrelotação da escola-sede que condiciona a o bem-estar dos alunos, nomeadamente 

na utilização do refeitório.  

 
4. Liderança    Muito Bom 

 

Existe uma liderança clara e reconhecida nos vários níveis de gestão do Agrupamento. O conselho executivo 

promove a descentralização de responsabilidades e incentiva os órgãos intermédios a tomar decisões 

autonomamente. Em geral, o conjunto dos actores educativos está motivado e partilha uma visão de 

desenvolvimento do Agrupamento. No seu projecto educativo foram identificados os problemas-chave a resolver, 

estabelecidos objectivos, hierarquizados e calendarizados, e indicados, para cada um deles, pistas de resolução. O 

Agrupamento é reconhecido pelo seu esforço de inclusão de todos e pela qualidade do seu trabalho em termos de 

educação e ensino, e pelos baixos níveis de abandono escolar. Manifesta abertura e predisposição para a 

inovação, ainda que não evidencie uma estratégia de inovação definida e partilhada por todos. Promove 

activamente diversas parcerias, protocolos e projectos a nível local, nacional e internacional, contribuindo estes 

para a concretização do seu projecto educativo.  

 

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria do agrupamento Bom 

 

Decorrente do seu projecto educativo, o Agrupamento constituiu uma equipa de auto-avaliação, que procura 

continuar de forma mais sistemática e aprofundada o trabalho desenvolvido desde 2004 no âmbito do 

“Observatório da Qualidade”. Existem práticas de auto-avaliação e os seus resultados são tidos em conta nas 

diversas reuniões de avaliação e planificação, mas não integram, ainda, de forma estruturada e orientada, uma 

estratégia de melhoria do Agrupamento. Os órgãos de administração e gestão identificam, no entanto, os pontos 

fortes e fracos e apresentam, de forma regular, propostas de melhoria de desempenho pedagógico e de gestão. O 

Agrupamento dispõe de um corpo docente e não docente estável, motivado e empenhado, e promove, com 

sucesso, um clima de relacionamento saudável dentro das escolas e entre estas e a comunidade.  

O Agrupamento gere de forma eficiente os seus recursos, mas tem dificuldade em incrementar as suas receitas 

próprias. 

 

IV – Avaliação por factor 

 

1. Resultados 

 

1.1 Sucesso académico                                                                                                                                   

 

Na educação pré-escolar são recolhidos dados relativos ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças, tendo 

como referências as áreas de conteúdo das orientações curriculares, para este nível de educação, e as 

competências definidas no projecto curricular do agrupamento. Esta informação é utilizada para a gestão dos 
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projectos curriculares de grupo, considerada na informação facultada às famílias e na transição para o 1º ciclo, 

mas não é, ainda, analisada, em termos de Agrupamento, tal como acontece para os outros ciclos de ensino. 

No triénio de 2004/2005 a 2006/2007 as taxas de sucesso global dos alunos, considerando os três ciclos de 

ensino, mantiveram-se constantes, (88,22%; 88,26%; 88,41%). O 1º ciclo é o que apresenta maiores taxas de 

sucesso, apesar de se verificar, nos três anos em análise, uma ligeira oscilação (2004/2005 - 93,8%; 2005/2006 – 

90%; 2006/2007 – 91,9%).  

Nos 2.º e 3.º ciclos, verifica-se uma ligeira subida das taxas de sucesso ao longo do mesmo triénio. No 2.º ciclo, a 

análise comparativa dos níveis de sucesso nas três disciplinas referenciadas como sendo aquelas onde os alunos 

têm mais dificuldades (Matemática, Língua Portuguesa e Inglês) verifica-se que se têm mantido os níveis de 

sucesso, com ligeiras oscilações, decrescentes no caso da Matemática (2004/2005 – 86,9%; 2005/2006 – 81%; 

2006/2007 – 79,5) e da Língua Portuguesa (2004/2005 – 88%; 2005/2006 – 91%; 2006/2007 – 85,6%).  

A mesma análise comparativa no 3.º ciclo, no caso da Matemática (2004/2005 – 58%; 2005/2006 – 66,7%; 

2006/2007 – 64,6) e da Língua Portuguesa (2004/2005 – 79,6%; 2005/2006 – 82,2%; 2006/2007 – 86,1%), 

permite verificar, que ao longo do triénio, as taxas de sucesso aumentaram. Na disciplina de Inglês, nestes dois 

ciclos de ensino, verifica-se uma evolução positiva do sucesso ao longo do triénio. 

Os resultados dos alunos nas provas de aferição e nos exames nacionais são objecto de análise, ao nível de turma 

e de ano de escolaridade, nos 4.º, 6.º e 9.º anos, sendo comparadas as classificações internas com as 

classificações obtidas nas provas externas (aferição e exame nacional). No 4.º ano os alunos obtiveram bons 

resultados em Língua Portuguesa (89,2% de níveis positivos) e em Matemática (85% de níveis positivos, destes, 

50% de níveis Muito Bom e de Bom). Estes níveis situam-se na média nacional, em Língua Portuguesa, e são 

superiores no caso da Matemática (1,9%). No 6.º ano 90% dos alunos, obtiveram classificação positiva em Língua 

Portuguesa, situando-se acima da média nacional (6,7%). Em Matemática 52,2% dos alunos obteve classificação 

positiva, resultados inferiores à média nacional (4,7%).  

Os resultados dos exames nacionais do 9.º ano em Língua Portuguesa não apresentam diferenças significativas, 

relativamente às classificações internas e às médias nacionais, considerando os dois anos em que estes 

ocorreram. Em Matemática os resultados baixaram (45% de níveis positivos, em 2006, e 23,5% de níveis positivos 

em 2007). Em 2006, as classificações de exame dos alunos do 9.º ano em Matemática foram superiores à média 

nacional (7,4%) e inferiores em 2007 (5,5%).  

Os alunos dos 7.º e 8.º anos são sujeitos a provas de aferição interna na disciplina de Matemática e os resultados 

obtidos são objecto de análise, no sentido de obter informação acerca das áreas temáticas onde os alunos 

registam mais dificuldades. Esta informação serve para delinear estratégias e metodologias de trabalho integradas 

nos projectos curriculares de turma.  

O ano de escolaridade que apresenta as maiores taxas de retenção ao longo do triénio é o 7.º ano de escolaridade 

(2004/2005 – 25%; 2005/2006 – 29%; 2006/2007 – 28,4%).  

O Agrupamento analisa o sucesso dos seus alunos nos órgãos de gestão e nas estruturas de orientação educativa, 

identificando algumas das suas causas e definindo prioridades de intervenção. Estas estão consignadas no seu 

projecto curricular, visando diminuir as taxas de insucesso, em especial nas disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa, através da continuidade do Plano de Acção para a Matemática, do fomento de uma cultura de 

cooperação entre todos os intervenientes do processo educativo, incidindo, especialmente, na articulação 

curricular entre todos os níveis de educação e ensino e na promoção de práticas de interdisciplinaridade. 

O abandono escolar tem diminuído no último triénio, tendo sido registados quatro casos no ano lectivo 

2006/2007. O alargamento das ofertas de formação, no âmbito dos cursos de educação e formação constituem 

respostas que têm vindo a contrariar essa tendência.  

 

1.2 Participação e desenvolvimento cívico                                                                                                    

 
Em inquéritos realizados, um dos problemas identificados no Agrupamento foi a indisciplina e a falta de civismo 

dos alunos, aspecto que o projecto educativo considera prioritário, enquanto área a trabalhar. Assim, nas aulas de 

Formação Cívica são tratados aspectos relacionados com estas temáticas, incidindo na implementação de regras 

de conduta social, dentro e fora da sala de aula, e outras relacionadas com estilos de vida saudável, direitos e 

deveres, respeito pela diferença, solidariedade, democracia, ecologia, entre outras, com reflexos positivos no 

comportamento dos alunos. O professor titular de turma e os directores de turma desenvolvem diferentes 

estratégias, procurando ajustar estas temáticas às características de cada turma. 

Os alunos conhecem bem a dinâmica do Agrupamento, sendo envolvidos em actividades diversificadas de âmbito 

mais alargado, tais como a dinamização de actividades na biblioteca escolar/centro de recursos educativos 

destinadas a colegas de outros níveis de ensino e de outros estabelecimentos do Agrupamento, assim como o 

envolvimento destes na decoração do espaço escolar. Os alunos contribuem com as suas ideias, opiniões e 
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colaboram na resolução de problemas do Agrupamento, existindo partilha e entreajuda entre os mais velhos e os 

mais novos, nomeadamente no refeitório e no espaço de recreio.  

 

1.3 Comportamento e disciplina                                                                                                                   

 

O elevado número de alunos que partilham o mesmo espaço na escola-sede, provoca alguma agitação, sobretudo 

nas horas de recreio e do almoço. No entanto, não existem situações graves de indisciplina ou de violência nos 

estabelecimentos do Agrupamento. As regras de funcionamento são amplamente divulgadas aos alunos e o seu 

cumprimento constitui exigência por parte dos docentes, com especial atenção dos directores de turma e do 

conselho executivo. Também os delegados de turma têm um papel activo e intervêm em aspectos relacionados 

com o comportamento dos colegas no decorrer das actividades lectivas ou nos restantes espaços escolares. O 

princípio de actuação é a rapidez, sendo que, quando a situação o exige, é aplicada uma sanção, maioritariamente 

enquadrada no âmbito do trabalho a favor da comunidade escolar. As aulas de Formação Cívica constituem 

espaços de reflexão sobre os incidentes que perturbam o bom funcionamento das actividades.  

A generalidade dos alunos aceita a autoridade dos docentes e auxiliares de acção educativa, registando-se no 

entanto a maior dificuldade nos alunos mais velhos que frequentam os cursos de educação e formação. Nas 

situações mais complicadas são envolvidos os encarregados de educação. O Gabinete de Apoio ao Aluno constitui 

uma aposta no sentido de minorar os problemas de comportamento dos alunos. A realização de assembleias de 

turma propicia também momentos de reflexão e partilha conjunta. As regras de funcionamento dos 

estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento constam do regulamento interno e são divulgadas aos 

alunos e encarregados de educação, no início do ano lectivo. 

 
1.4 Valorização e impacto das aprendizagens                                                                                   

 

É preciso toda uma aldeia para educar uma criança é a metáfora introdutória do projecto educativo para 

transmitir um conceito de escola abrangente, onde todos os intervenientes do processo educativo têm um papel 

determinante. Por ambicionar uma escola activa, geradora de competências de construção do auto-conhecimento, 

onde o aluno é um agente dinâmico da sua formação, o Agrupamento define como prioridade melhorar os níveis 

de aprendizagem para aumentar o sucesso escolar. Segue uma política de inclusão de todos os alunos, 

organizando a sua oferta educativa no sentido de impedir o abandono escolar, através de percursos curriculares 

alternativos e de cursos de educação e formação. Estes cursos são organizados, correspondendo às expectativas 

dos alunos e às necessidades do mercado de trabalho do concelho (curso de Operador de Informática, Operador 

de Pré-impressão, de Assistência à Família e à Comunidade). 

Os docentes evidenciam conhecer muito bem os alunos e reflectir sobre as suas práticas educativas, tendo em 

vista uma intervenção pedagógica eficaz. 

Os pais e encarregados de educação mostram estar satisfeitos com a actuação do Agrupamento, reconhecendo o 

contributo do trabalho desenvolvido para o futuro académico dos seus filhos. A associação de pais e encarregados 

de educação do Agrupamento conhece a realidade do contexto escolar e assume uma postura activa, colaborando 

na resolução dos problemas existentes no Agrupamento.  

O Agrupamento promove os quadros de mérito (valor e excelência) distinguindo os alunos que obtêm bons 

resultados académicos e atitudes meritórias, sendo os prémios entregues em cerimónia própria. O jornal do 

Agrupamento e o boletim informativo da biblioteca escolar integram uma estratégia de divulgação de boas 

práticas junto de toda a comunidade. 

 

2. Prestação do serviço educativo 

 

2.1 Articulação e sequencialidade                                                                                                                 

  

O Agrupamento considera, como prioridade, no seu projecto curricular, que a gestão dos curricula seja efectuada 

numa perspectiva integradora, articulando-se todos os níveis de educação e ensino nele existentes. 

Esta articulação ocorre em sede dos departamentos curriculares, coordenações de ano, conselho de docentes e de 

estabelecimento. O planeamento a longo prazo é efectuado nos subdepartamentos, no 2.º e 3.º ciclos e 

coordenações de ano, no 1.º ciclo. Esta tarefa é realizada pelo conselho de docentes na educação pré-escolar, 

cujas reuniões têm decorrido, alternadamente, nos diferentes jardins-de-infância, permitindo a troca de 

experiências e o conhecimento das actividades realizadas em cada um destes contextos educativos. Cada docente 

adequa o planeamento à especificidade do seu grupo e turma. São partilhados instrumentos de avaliação, 

instrumentos de registo e aferidos critérios de avaliação, sendo prática o recurso à utilização da plataforma 
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moodle para a sua disponibilização. Na escola-sede existe uma sala reservada ao 1.º ciclo onde estão disponíveis, 

em dossiês, organizados pelas coordenações de ano, materiais pedagógicos para consulta e uso dos docentes. 

Nas reuniões realizadas no início do ano lectivo com os encarregados de educação, nos estabelecimentos da 

educação pré-escolar e do 1.º ciclo, são abordadas questões comuns as estes dois ciclos de educação e ensino, de 

entre as quais a organização das actividades de animação sócio-educativa, de enriquecimento curricular e de apoio 

à família. Nestas reuniões estão também presentes representantes do conselho executivo e da Autarquia pelo que 

as decisões tomadas reúnem consenso alargado. Ao nível dos 2.º e 3.º ciclos realizam-se muitas actividades que 

envolvem a articulação entre diferentes disciplinas, nomeadamente para o funcionamento do laboratório aberto, a 

organização e circulação de maletas pedagógicas, a construção de materiais a utilizar na disciplina de Inglês, 

leccionada nas actividades de enriquecimento curricular, a elaboração do jornal do Agrupamento, o dia da 

astronomia e para a decoração de espaços comuns, de entre outras. Também são promovidas actividades que 

envolvem diferentes anos de escolaridade, tal como é exemplo a actividade de leitura de histórias na biblioteca 

escolar por alunos dos 5.º e 7.º anos a colegas de outros níveis de ensino. É dada atenção à transição dos alunos 

de nível de ensino, sobretudo na passagem da educação pré-escolar para o 1.º ciclo e do 2.º para o 3.º ciclo, tendo 

sido, no entanto, identificadas e referidas pelo Agrupamento fragilidades na transição do 1.º para o 2.º ciclo.  

 

2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula                                                                  

 

O acompanhamento e a supervisão interna da prática lectiva dos docentes decorrem do trabalho desenvolvido nas 

coordenações de ano, conselho de docentes e departamentos curriculares, subdepartamentos, ao nível do 

planeamento a médio e a longo prazo aí efectuado. Os projectos curriculares de grupo e turma são elaborados 

pelos docentes titulares e pelos conselhos de turma, em função das orientações contidas no projecto curricular do 

Agrupamento, envolvendo a sua gestão a introdução de estratégias de adequação às turmas. Os serviços 

especializados de apoio educativo colaboram na elaboração destes projectos, dando o seu contributo 

relativamente aos alunos que acompanham. A cooperação entre docentes e a partilha são estimuladas pelas 

coordenações, verificando-se a produção conjunta de materiais, matrizes e testes, observando-se ainda, no 1.º 

ciclo, a aplicação de testes iguais a diferentes turmas. Os resultados dos alunos são objecto de reflexão nos 

órgãos referidos, tendo sido, por essa via, reformulada a estrutura dos testes de avaliação no sentido de a 

aproximar dos elaborados a nível nacional.  

Os docentes são auscultados relativamente às necessidades de formação. Esta corresponde às carências 

identificadas, tendo sido implementado um círculo de formação interna no Agrupamento, na área das tecnologias 

da informação e comunicação: Excel, plataforma moodle e quadros interactivos. Os docentes participaram ainda 

em acções de formação promovidas pela Escola Superior de Educação de Santarém, nas áreas da Matemática e da 

Língua Portuguesa. 

 

2.3 Diferenciação e apoios                                                                                                                    

 

O Agrupamento assume-se, claramente, como promotor de uma escola inclusiva. Os serviços especializados de 

apoio educativo têm vindo a organizar o seu trabalho de forma a colaborar na oferta de respostas pedagógicas 

diversificadas ajustadas às necessidades educativas de cada aluno, tendo presente a articulação com os serviços 

existentes na comunidade. Assim, o trabalho desenvolve-se em diferentes vertentes: o apoio directo a alunos com 

necessidades educativas especiais, materializado na intervenção especializada em contexto de sala de aula e em 

espaços próprios, no Programa de Transição para a Vida Adulta – PROVITA, e no apoio a alunos com perturbações 

do espectro do autismo. De referir que na escola-sede funciona uma unidade de ensino estruturado para alunos 

com perturbações do espectro do autismo (sala TEACCH - Treatement and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children) que funciona desenvolvendo trabalho com alunos em diferentes níveis de 

integração em sala de aula. Para implementação desta unidade e para a inclusão efectiva dos alunos com esta 

problemática, foi realizado um trabalho de informação, junto dos encarregados de educação, e de formação, 

envolvendo o corpo docente e não docente. Esta equipa colabora, também, com a equipa multidisciplinar do 

projecto de intervenção precoce do concelho de Rio Maior na avaliação diagnóstica, encaminhamento e 

acompanhamento das crianças (PIP-RIO). 

O Agrupamento dispõe de um serviço de psicologia que efectua observação, diagnóstico e encaminhamento de 

alunos com necessidades educativas especiais e desenvolve actividades de apoio às escolas do ensino regular, 

através de uma psicóloga que presta atendimento a todos os alunos do 1.º ciclo do concelho de Rio Maior. Este 

projecto, tal como o PROVITA, inscreve-se no projecto de intervenção global do concelho de Rio Maior, 

desenvolvido através de uma parceria que envolve várias instituições locais (a entidade promotora é o Centro de 
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Educação Especial “O Ninho”). Está em fase de constituição uma equipa multidisciplinar para dar resposta aos 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos. 

O elevado número de grupos e turmas com idades heterogéneas e diferentes anos de escolaridades tem induzido 

estratégias de diferenciação pedagógica na educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, não só em termos 

do seu planeamento, como da sua concretização. Nos 2.º e 3.º ciclos, as medidas de diferenciação pedagógica são 

reflectidas em sede de conselho de turma, tendo sido implementado um sistema de tutorias e assessorias que 

garante um acompanhamento mais individualizado dos alunos com maiores dificuldades nas disciplinas de 

Matemática e Inglês. 

 

2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem                                              

  
O projecto educativo do Agrupamento identifica como área problemática a falta de consciência ecológica, traçando 

estratégias no seu plano de acção para inverter essa realidade. Assim, o Agrupamento promove acções para 

sensibilizar os alunos para os problemas ambientais, participa no programa “Ciência Viva – Experimentar é Fixe”, 

promove uma feira experimental da “Ciência Viva” e tem a funcionar o “Clube em Experiência”. Nas práticas 

educativas as componentes activas e experimentais têm alguma expressão, verificando-se o recurso à 

manipulação de materiais pedagógicos para as abordagens de conteúdos curriculares e à utilização de materiais 

específicos para a realização de experiências, em todos os níveis de educação e ensino. Desta forma, os alunos 

são encorajados a uma aprendizagem activa e a uma atitude questionadora. A atenção à dimensão artística é 

concretizada pelos projectos existentes, de entre os quais os clubes: Desenvolvimento da Criatividade, Escrita, 

Amar a Escrita, Espaço Mais Arte e Fantasia, e em especial pelas actividades desenvolvidas pela biblioteca 

escolar/centro de recursos educativos, espaço reconhecido por todos como “um núcleo de articulações”. O arranjo 

deste espaço é por si promotor do sentido estético das crianças e alunos que o frequentam. Dispõe de um fundo 

documental, recursos multimédia, equipamentos informáticos, material audiovisual, mapas e outros documentos. 

Aqui são produzidos materiais e promovidas actividades diversificadas, sendo a biblioteca escolar/centro de 

recursos educativos frequentado por todos as crianças e alunos dos estabelecimentos que integram o 

Agrupamento.  

 

3. Organização e gestão escolar 

 

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade                                                                   

 
O projecto educativo do Agrupamento foi elaborado, tendo como suporte um processo de auto-avaliação. A partir 

dos problemas identificados no “Observatório da Qualidade” do Agrupamento (2004/2006) foi efectuado um 

questionário, por amostragem, a todo a comunidade educativa, para eleger os três problemas mais importantes a 

serem considerados no projecto educativo 2007/2010. Desta acção, emergiram as seguintes questões: 

indisciplina/falta de civismo dos alunos, falta de hábitos de vida saudável, falta de consciência ecológica, ausência 

de uma cultura de cooperação entre os vários intervenientes do processo educativo, desinteresse/desmotivação 

sentida na comunidade educativa, aspecto e condições dos espaços exteriores das escolas do Agrupamento e 

sobrelotação da escola-sede. Para a superação dos problemas encontrados o projecto educativo integra um plano 

de acção que inclui estratégias específicas para concretizar os princípios orientadores da acção educativa nele 

consignados. O projecto curricular adequa o currículo nacional à realidade do Agrupamento, contemplando 

orientações para o trabalho a desenvolver, em todos os níveis de educação e ensino, durante o ano lectivo. Neste 

documento estão contidas, ainda, indicações para a leccionação das áreas curriculares não disciplinares. Assim a 

Área de Projecto e o Estudo Acompanhado são leccionados por pares pedagógicos e o seu planeamento efectuado 

em conselho de turma, onde são, também, reflectidas e operacionalizadas as articulações com as diferentes 

disciplinas.  

 

3.2 Gestão dos recursos humanos                                                                                                                

  
O conselho executivo conhece bem os seus recursos humanos, sendo as competências de cada um consideradas 

na organização do ano lectivo e na afectação a projectos e a actividades a desenvolver. Por conseguinte, os 

recursos humanos são bem geridos, procurando-se, sempre que possível, conciliar as preferências de cada um ao 

perfil mais adequado à tarefa a realizar. Na afectação dos professores às turmas é privilegiada a continuidade 

pedagógica, sendo considerada também a relação estabelecida entre docentes e alunos. 

No sentido da integração de novos professores e funcionários é previsto o seu acolhimento, organizando-se 

actividades em que são realizadas tarefas conjuntas, tais como um rally paper e o embelezamento da sala de 
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professores. Esta interacção, intencionalmente promovida, estimula o sentido de pertença ao Agrupamento e, por 

conseguinte, o estabelecimento de um clima relacional facilitador da tarefa educativa. 

A gestão do pessoal não docente tem em consideração a avaliação de desempenho realizada pela implementação 

do SIADAP. Os serviços administrativos dão resposta positiva às necessidades. 

 

3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros                                                                                         

 
Em algumas escolas do 1.º ciclo do ensino básico e em alguns jardins-de-infância foram recentemente efectuadas 

obras de melhoramento, existindo espaços específicos para as actividades de animação sócio-educativa, 

actividades de enriquecimento curricular e de apoio à família. Os espaços exteriores destes estabelecimentos são 

adequados e arranjados. Na escola-sede merece destaque o arranjo da biblioteca escolar/centro de recursos 

educativos, que se impõe pela sua organização e promoção do sentido estético. Contudo, a sobrelotação do 

espaço, devida ao elevado número de alunos que frequentam este estabelecimento, cria algumas dificuldades na 

gestão dos espaços, muito embora tenha havido a adaptação de um corredor para sala de estudo.  

O grande constrangimento do Agrupamento situa-se ao nível da organização do serviço de almoços uma vez que, 

pelo reduzido espaço do refeitório, os alunos perdem muito tempo nas filas. A inexistência de espaços cobertos 

na escola-sede constitui outra fragilidade referida pelos entrevistados. 

Os estabelecimentos do Agrupamento estão muito dispersos e são de reduzida dimensão pelo que foi considerado 

prioritário o estabelecimento da comunicação entre as diferentes unidades. Verifica-se ainda que a gestão 

efectuada permite aos alunos o acesso a vivências pedagógicas que isoladamente não teriam. 

Os recursos financeiros são provenientes, fundamentalmente, do Orçamento de Estado.  

 

3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa                                                     

  

O órgãos de administração e gestão, as estruturas de orientação educativa e os docentes em geral evidenciam 

uma atitude positiva face ao envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na vida do 

Agrupamento, informando-os sobre a sua dinâmica e dando a conhecer o regulamento interno. Os pais e 

encarregados de educação participam de forma organizada, constituindo-se em associação de pais e encarregados 

de educação do Agrupamento. Os pais, famílias e outros elementos da comunidade educativa demonstram saber 

como participar, estando representados nos órgãos próprios. São conhecedores das reuniões que são realizadas e 

dos horários de atendimento. 

 

3.5 Equidade e justiça                                                                                                                       

 

O Agrupamento norteia a sua acção por princípios de equidade e justiça. Assim, organiza-se de forma a assegurar 

as mesmas oportunidades a todas as crianças e alunos, em termos de experiências educativas. Da mesma forma 

disponibiliza ofertas educativas adequadas às necessidades da população escolar, nomeadamente, com oferta de 

percursos curriculares alternativos e cursos de educação formação. Outra dimensão constatada é a política de 

inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o apoio específico a Língua Portuguesa facultada a 

alunos estrangeiros, no sentido da sua melhor integração. 

 

4. Liderança 

 

4.1 Visão e estratégia                                                                                                                      

  
O projecto educativo do Agrupamento identifica os problemas mais significativos sentidos pela comunidade 

educativa, define estratégias de intervenção e metas educativas, a longo prazo. Este constitui a orientação 

educativa para o triénio 2007/2010. É um documento explícito do conhecimento de toda a comunidade educativa, 

espelhando uma visão prospectiva partilhada pelos órgãos de administração e gestão, pelas estruturas de 

orientação educativa e pelos docentes, sendo evidente uma concertação estreita, entre estes, com vista à 

implementação do plano de acção delineado.  

O projecto curricular, o plano anual de actividades e os projectos curriculares de turma, concretizam, anualmente, 

as estratégias de intervenção delineadas face aos problemas identificados.  

A oferta educativa do Agrupamento decorre do diagnóstico real das necessidades da comunidade onde está 

inserido e de temas pertinentes da actualidade. Para além dos recursos de que dispõe, estabelece, celebra e 

organiza, parcerias, protocolos e projectos para a escolha das áreas profissionais dos cursos de educação 

formação, para a organização da componente de apoio à família nos jardins-de-infância, para o funcionamento das 
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actividades de enriquecimento e complemento curricular e educação especial, entre outros. A actuação do 

Agrupamento e a sua articulação com a comunidade têm projectado a sua imagem fora do espaço escolar 

tornando-o procurado pelos encarregados de educação para aí matricularem os seus filhos.   

 

4.2 Motivação e empenho                                                                                                                   

 
Os órgãos de administração e gestão e as estruturas de orientação educativa evidenciam conhecer muito bem as 

suas áreas de acção e estarem determinados a implementar o plano de acção delineado no projecto educativo. As 

estruturas de orientação educativa assumem, claramente, as suas funções e responsabilidades, actuando, 

articuladamente, para atingir os objectivos educativos. Estas estruturas são encorajadas, pelo conselho executivo, 

a aperfeiçoar as suas tarefas específicas e a procurar soluções para as questões emergentes. Os órgãos de 

administração de gestão actuam, concertadamente, ao nível das decisões globais do Agrupamento. A Assembleia 

acompanha a actividade do Agrupamento, contribuindo, activamente, na procura de soluções para o seu bom 

funcionamento. O absentismo e o abandono escolar têm vindo a ser contrariados através da criação de novas 

ofertas educativas, sendo aqueles apenas residuais. As situações desviantes têm sido identificadas e 

monitorizadas, caso a caso, no sentido de melhorar a conduta dos alunos, com resultados positivos. 

 

4.3 Abertura à inovação                                                                                                                                

 

A introdução de práticas inovadoras no Agrupamento tem decorrido de actividades realizadas para dar resposta a 

problemas identificados no projecto educativo, tais como a desmotivação sentida na comunidade educativa, falta 

de hábitos de vida saudável e falta de consciência ecológica. Nesse sentido, é incentivada a adesão e participação 

em diferentes projectos e clubes promotores da criatividade e desenvolvimento do espírito científico, de que é 

exemplo a participação no projecto nacional Ciência Viva, mobilizando apoios para o seu desenvolvimento. A 

biblioteca escolar/centro de recursos educativos é um lugar dinâmico de encontro, partilha e realização de 

diferentes actividades, onde confluem todos os alunos e docentes. Por outro lado, as actividades promovidas por 

este espaço chegam a todos os estabelecimentos do Agrupamento através de diferentes estratégias, 

nomeadamente a utilização de maletas pedagógicas, realização de concursos e o uso de materiais aí construídos, 

gerando uma dinâmica que tem concorrido para a consolidação da unidade do Agrupamento. Também as práticas 

inclusivas procuram encontrar soluções educativas para alunos com insucesso escolar, com necessidades 

educativas especiais, alunos estrangeiros e formandos em meio prisional, procurando ir ao encontro das 

necessidades da comunidade local. 

O Agrupamento tem vindo a introduzir as tecnologias de informação e comunicação, promovendo a sua utilização 

nos diferentes níveis de educação e ensino.  

O conjunto destas iniciativas evidencia, efectivamente, abertura à inovação. Não decorrem, no entanto, de uma 

estratégia de inovação predefinida, assumida pela comunidade educativa como um todo; resultam, antes, de 

respostas criativas a necessidades e desafios específicos. 

 

4.4 Parcerias, protocolos e projectos                                                                                                             

  
O Agrupamento tem vindo a estabelecer um conjunto de parcerias, protocolos e projectos, visando a 

concretização do seu projecto educativo. Das parcerias com instituições locais é de salientar a estabelecida com a 

Câmara Municipal de Rio Maior e com as Juntas de Freguesia, visível na organização das actividades de animação 

sócioeducativa, de enriquecimento curricular, de apoio à família, de manutenção dos edifícios e equipamentos 

escolares e no apoio logístico a iniciativas do Agrupamento, nomeadamente disponibilização de transportes. 

O Centro de Saúde é um parceiro directo na concretização do projecto de educação para a saúde e na dinamização 

de sessões de informação sobre várias temáticas, nomeadamente toxicodependência, distúrbios alimentares e 

sexualidade. A Guarda Nacional Republicana é parceiro através do programa Escola Segura. A Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Rio Maior colabora, activa e articuladamente, com o conselho 

executivo, directores de turma e com os coordenadores de cursos, na resolução de problemas das crianças e 

jovens em risco. A Associação de Empresas de Rio Maior é consultada para as escolhas das áreas dos cursos de 

educação e formação e parceira nos protocolos de estágio para os alunos das turmas dos cursos de educação e 

formação. A Biblioteca Municipal faz a divulgação das suas actividades e dinamiza actividades para os alunos. A 

Escola Superior de Desporto tem desenvolvido um estudo morfológico dos alunos do 1.º ciclo. O Centro de 

Educação Especial “O Ninho” está envolvido no apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. De 

registar ainda a parceria com os Bombeiros através da oferta de formação em primeiros socorros, dirigida a pais e 

a funcionários não docentes. 
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São também implementados projectos e clubes, da iniciativa do Agrupamento, nomeadamente, Desporto Escolar, 

Clube em Experiência, Clube de Desenvolvimento da Criatividade, Clube de Escrita, Clube Amar a Escrita, Clube 

Espaço mais Arte, Clube Europeu e E-TWINNING. 

 

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria do agrupamento 

 

5.1 Auto-avaliação                                                                                                                                          

 

O Agrupamento criou um “Observatório da Qualidade” que iniciou o seu processo em 2004, impulsionado pelo 

Conselho Executivo. Através de um conjunto de questionários e de indicadores, envolveu-se a comunidade 

educativa na avaliação do seu próprio desempenho – na identificação dos seus pontos fortes e fracos. Este 

trabalho foi apresentado em 2005/2006 e serviu de base ao projecto educativo em curso. A partir deste trabalho, 

o Agrupamento criou uma equipa de auto-avaliação, que procura continuar este processo de forma sistemática e 

com maior profundidade. O Conselho Executivo recolhe e organiza já de forma sistemática e regular dados de 

“avaliação de performance”. Essa informação é disponibilizada on-line para todos os docentes. Estes dados e os 

relatórios das actividades são também analisados em Assembleia de Escola, que elabora as recomendações que 

entende oportunas. Este processo gera o levantamento de aspectos a melhorar nos currículos dos diferentes 

ciclos, tendo assim um impacto directo no planeamento das actividades curriculares. Foram igualmente dados 

passos significativos em termos da avaliação das respostas educativas a alunos com necessidades especiais e 

dificuldades de aprendizagem. Também os serviços administrativos são alvo de um processo de avaliação formal. 

Apesar destes esforços iniciais, não se pode afirmar que a comunidade educativa enquanto tal esteja toda ela 

mobilizada para este esforço de auto-avaliação. A avaliação mútua é feita através de reuniões descentralizadas ou 

participação em iniciativas de outros docentes, com um carácter essencialmente informal. 

 

5.2 Sustentabilidade do progresso 

 
O conjunto dos diferentes actores educativos refere frequentemente os períodos conturbados de gestão e 

organização do Agrupamento em anos anteriores. 

São, pois, salientados de forma significativa os factores de estabilidade, liderança e mudança (no sentido positivo) 

que o Agrupamento vive agora. A construção, participada por todos, de um projecto educativo novo onde são 

claramente identificadas prioridades de intervenção e estratégias para a sua implementação, coloca o 

Agrupamento na linha de um desenvolvimento orientado a curto e médio prazo. Da mesma forma, este reconhece 

os seus pontos fracos e fortes. Os resultados alcançados nos últimos anos, a motivação e estabilidade do corpo 

docente, o clima saudável de relacionamento interno e com a comunidade envolvente e a existência de uma 

liderança reconhecida e respeitada, propiciam que o Agrupamento realize um progresso sustentado. 

O Agrupamento gere de forma autónoma e eficiente os seus recursos humanos e materiais.  

 

V – Considerações finais 

 

Apresenta-se agora uma síntese dos atributos da Unidade de Gestão (pontos fortes e pontos fracos) e das 

condições de desenvolvimento da sua actividade (oportunidades e constrangimentos) que poderá orientar a sua 

estratégia de melhoria.  

Neste âmbito, entende-se por ponto forte: atributo da organização que ajuda a alcançar os seus objectivos; ponto 

fraco: atributo da organização que prejudica o cumprimento dos seus objectivos; oportunidade: condição externa 

à organização que poderá ajudar a alcançar os seus objectivos; constrangimento: condição externa à organização 

que poderá prejudicar o cumprimento dos seus objectivos. 

Todos os tópicos seguidamente identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste 

relatório. 

 

 

Pontos fortes  

 Proficiência dos serviços especializados de apoio educativo com reflexos nas práticas inclusivas; 

 Dinamismo da biblioteca escolar/centro de recursos educativos ao nível da produção de materiais 

pedagógicos e actividades promovidas, envolvendo toda a comunidade educativa e todas as unidades do 

agrupamento; 

 Capacidade do conselho executivo em mobilizar os seus recursos humanos em torno da tarefa educativa 

e das aprendizagens dos alunos; 



 Relatório de Avaliação Externa 
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 Forte liderança pedagógica das estruturas de orientação educativa; 

 Documentos estruturantes da vida do Agrupamento funcionais e elaborados de forma participada; 

 Processo de auto-avaliação iniciado a partir de um trabalho de investigação rigoroso; 

 Motivação e empenho do corpo docente e não docente, extensiva a todo o Agrupamento. 

 

Pontos fracos 

 Organização do serviço de almoço na escola-sede pouco eficaz, originando demora excessiva no 

atendimento aos alunos;   

 Fraca articulação curricular entre os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico; 

 Pouco dinamismo para gerar receitas próprias. 

 

Oportunidades 

 Projecto de intervenção global do Concelho de Rio Maior na sua vertente PROVITA; 

 Estabilidade do corpo docente facilitadora da continuidade de acções e projectos. 
 

Constrangimentos 

 Sobrelotação da escola-sede; 

 Reduzida dimensão do refeitório face a número de alunos que o frequenta;  

 Inexistência de espaços cobertos na escola-sede; 

 Dispersão dos estabelecimentos do Agrupamento. 

 
 

 

 


