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1. Contexto 
 
Como refere o documento agora analisado, o relatório (…) é extraído de um trabalho 
mais vasto desenvolvido no âmbito da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento no 
biénio (2015/2017).  
 
O trabalho realizado por esta equipa foi regularmente acompanhado pelo autor do  
presente parecer, tendo decorrido numa lógica de formação na ação. 
 
A autoavaliação do agrupamento teve como referência um Projeto Educativo 
relativamente inovador que explicitava campos, metas e objetivos a atingir, 
constituindo-se como uma referência clara para definir horizontes educativos e suportar 
uma monitorização sustentada em dados. 
 
 

2. Objetivo 
 
O objetivo central deste parecer é analisar a congruência e consistência da ação 
educativa, a eficiência e eficácia das medidas adotadas e desenvolvidas, o grau de 
envolvimento da comunidade na construção de cenários educativos mais inclusivos e 
equitativos, tendo como referência o quadro de avaliação externa em uso pela IGEC. 
Este juízo analítico opera através de triangulação de fontes e da própria experiência 
empírica do autor. 
 
 

3. Partes estruturantes 
 
O parecer organiza-se em 4 partes. Numa primeira parte procede a uma caraterização 
geral do documento; de seguida realiza uma análise considerando os objetivos 
enunciados; as duas últimas consistem numa avaliação global e numa conclusão à qual 
se associam algumas recomendações para a ação. 
 
 

4. Caraterização 
 
O relatório organiza-se em duas partes [I e II]. A parte I apresenta  os Resultados 
Educativos, Planeamento e articulação, Acompanhamento da prática letiva em sala de 
aula, Diferenciação e Apoios, Abrangência do Currículo e Valorização dos Saberes e da 
Aprendizagem e Liderança, Gestão e Autoavaliação e Melhoria, concluindo-se com 
Propostas de Melhoria. A parte II procede à Monitorização dos objetivos do Projeto 
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Educativo, e enuncia o Quadro geral dos objetivos alcançados, parcialmente alcançados 
e não alcançados, que integram todas as Metas Gerais do Projeto Educativo, terminando 
com Sugestões de Melhoria do Projeto Educativo. 
 
Em termos metodológicos, a equipa de autoavaliação optou pela adoção de uma 
expressiva diversidade ao nível das opções metodológicas, elegendo a triangulação de 
fontes, sujeitos, métodos e técnicas de recolha de dados suficientemente abrangentes e 
significativos, a saber:  
 

 Análise documental o mais aprofundada e contextualizada possível; 

 Inquirição de atores a partir de conversas/grupos de focagem, questionários e 

entrevistas semidirigidas. 

 
5. Análise e avaliação  

 
A análise e avaliação incidem sobre os domínios do Projeto Educativo que se afiguram 
mais relevantes. 
 
No campo dos resultados académicos, o relatório sinaliza dados de tendência 
desalinhada. Melhorias no 4º ano, no 6º ano e no 9º ano; diminuição de resultados no 
3º, 5º anos. Na avaliação externa regista-se uma tendência positiva. 
 
No que diz respeito á qualidade do sucesso regista-se um abaixamento do padrão de 
qualidade o que alerta para a necessidade de análise das causas e para a definição 
sustentada e participada de processos de melhoria. 
 
Quanto ao abandono escolar afigura-se residual ainda que o Agrupamento monitorize a 
sua existência e dê o seguimento institucionalmente previsto. 
 
No campo dos resultados sociais, o relatório evidencia dinâmicas relevantes de 
participação, responsabilidade, implicação e ação solidária que importa reter e 
sublinhar. 
 
No âmbito do planeamento e articulação da ação educativa há registos que tornam clara 
a intencionalidade da ação de convergência e articulação, prefigurando a possibilidade 
de um profissionalismo mais colaborativo e interativo. 
 
No domínio das lideranças, gestão e autoavaliação existem também diversas práticas 
que tornam clara uma liderança que conjuga dimensões transacionais e 
transformacionais contribuindo para elevar as possibilidades da melhoria da ação 
educativa. A própria existência de uma equipa coesa e competente de autoavaliação e 
monitorização da ação educativa e a produção de recomendações de melhoria tornam 
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evidente a preocupação de aprender através de uma recolha sistemática de dados e de 
propostas de melhoria dos processos educativos. 
 
As propostas de melhoria são globalmente consistentes e coerentes com a 
monitorização efetuada. 
 
Merece ainda referência o facto da autoavaliação poder mencionar quais os objetivos 
(específicos, mensuráveis, temporizáveis…) que foram total ou parcialmente atingidos e 
quais os que o não foram o que permite convocar a comunidade para uma reflexão 
sobre os resultados. 
 
 

6. Conclusões e recomendações  
 
Face ao exposto, pode concluir-se que o agrupamento: 
 

a) Dispõe de um poderoso instrumento de gestão estratégica da sua ação educativa, uma 
vez que o projeto educativo está estruturado de forma a potencial e permitir uma 
monitorização e uma avaliação substantiva da sua concretização;  

b) Recolhe dados de forma pertinente, participativa e abrangente utilizando metodologias 
técnicas diversas o que permite validar e sustentar as análise e recomendações; 

c) Dispõe de uma dinâmica eficaz de pilotagem da sua ação educativa o que permite 
evoluir para uma comunidade de aprendizagem que melhora a sua ação;  

d) Enuncia recomendações pertinentes e ajustadas à análise [mais reflexão sobre as causas 
do insucesso e a qualidade do sucesso, incremento da coordenação pedagógica, reforço 
da implicação dos pais..). 
 
De qualquer modo, afigura-se pertinente que a ação do agrupamento aposte de forma 
mais deliberada 
 

e) Na criação de equipas educativas por ano ou ciclo de escolaridade de modo a tornar 
mais viável uma adequação do currículo às necessidades específicas dos alunos. O 
projeto da autonomia e da flexibilização curricular pode ser uma oportunidade para este 
propósito;  

f) Na recolha e análise de dados por coorte de alunos de forma a poder analisar em tempo 
real as trajetórias dos alunos e adequar a ação às suas necessidades e aos seus talentos;  

g) No reforço de um profissionalismo mais interativo e que considere a sala de aula como 
espaço específico de interação e aprendizagem entre pares. 
 
 
PS 
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O signatário, enquanto amigo crítico do agrupamento e enquanto formador de uma 
vasta equipa de professores autores, expressa aqui o seu reconhecimento pela abertura 
e confiança sempre demonstrada ao nível da direção e das lideranças intermédias. 


