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CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB ES 

Escola Secundária de Seia       • • 

Jardim de Infância de Carvalhal da Louça, Seia •         

Jardim de Infância de Pinhanços, Seia •       
 

Jardim de Infância de Santa Comba, Seia •         

Jardim de Infância de Eirô, Seia •       
 

Jardim de Infância de Santiago, Seia •         

Jardim de Infância de São Martinho, Seia •       
 

Jardim de Infância de Vila Verde, Seia •         

Jardim de Infância de Tourais, Seia •       
 

Jardim de Infância de Travancinha, Seia •         

Escola Básica de Sabugueiro, Seia • •     
 

Escola Básica de Santa Marinha, Seia • •       

Escola Básica de Paranhos, Seia   •     
 

Escola Básica de Santiago, Seia   •       

Escola Básica Dr. Abranches Ferrão, Seia   • • • 
 

Escola Básica de Tourais-Paranhos, Seia   • • •   
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1 – 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 autoavaliação e para a 

avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 

jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 

avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 

incumbida de dar continuidade ao programa de 

avaliação externa das escolas, na sequência da 

proposta de modelo para um novo ciclo de 

avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 

Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 

março). Assim, apoiando-se no modelo construído 

e na experimentação realizada em doze escolas e 

agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 

esta atividade consignada como sua competência 

no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 

janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 

avaliação externa do Agrupamento de Escolas de 

Seia, realizada pela equipa de avaliação, na 

sequência da visita efetuada entre 12 e 16 de 

janeiro de 2015. As conclusões decorrem da 

análise dos documentos fundamentais do 

Agrupamento, em especial da sua autoavaliação, 

dos indicadores de sucesso académico dos alunos, 

das respostas aos questionários de satisfação da 

comunidade e da realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 

fomente e consolide a autoavaliação e resulte 

numa oportunidade de melhoria para o 

Agrupamento, constituindo este documento um 

instrumento de reflexão e de debate. De facto, ao 

identificar pontos fortes e áreas de melhoria, 

este relatório oferece elementos para a 

construção ou o aperfeiçoamento de planos de 

ação para a melhoria e de desenvolvimento de 

cada escola, em articulação com a administração 

educativa e com a comunidade em que se insere.  

A equipa de avaliação externa visitou a escola- 

-sede do Agrupamento, as escolas básicas Dr. 

Abranches Ferrão, Tourais-Paranhos, Santiago e Sabugueiro e os jardins de infância de Santiago e 

Sabugueiro.  

A equipa regista a atitude de empenhamento e de mobilização do Agrupamento, bem como a colaboração 

demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios   

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e muito acima dos valores esperados na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 

respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam 

na totalidade dos campos em análise, em resultado de 

práticas organizacionais consolidadas, generalizadas e 

eficazes. A escola distingue-se pelas práticas exemplares em 

campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 

totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais generalizadas e eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido um impacto em linha 

com os valores esperados na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos fortes 

nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens 

e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco 

consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas 

da escola.   

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito aquém dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 

percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos 

pontos fortes na generalidade dos campos em análise. A 

escola não revela uma prática coerente, positiva e coesa. 

O relatório do Agrupamento e o eventual contraditório apresentado(s) no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2014-2015 serão disponibilizados na página da IGEC. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Seia foi criado em julho de 2010, em resultado da agregação dos 

agrupamentos de escolas Abranches Ferrão, de Tourais-Paranhos e da Escola Secundária de Seia 

(escola-sede). Abrange as 21 freguesias do concelho de Seia, onde se situa, estendendo-se por uma área 

de 436 Km2, no distrito da Guarda. É constituído por nove jardins de infância, seis escolas básicas e 

uma escola secundária. O Agrupamento, com a atual composição, não foi avaliado no âmbito do primeiro 

ciclo de avaliação externa das escolas.  

No ano letivo de 2014-2015, o Agrupamento é frequentado por 1238 crianças e alunos: 75 da educação 

pré-escolar (11 grupos); 219 do 1.º ciclo (13 turmas); 112 do 2.º ciclo (oito turmas); 162 do 3.º ciclo (nove 

turmas); 418 dos cursos científico-humanísticos (17 turmas); 185 dos cursos profissionais (10 turmas); 

39 dos cursos vocacionais (duas turmas); 28 do Curso de Educação e Formação de Adultos – tipo C (uma 

turma). Da análise do triénio de 2012-2013 a 2014-2015 verifica-se uma diminuição do número de 

alunos. Existem no Agrupamento 56 alunos de outras nacionalidades. 

Relativamente à Ação Social Escolar (ASE), verifica-se que 60% dos alunos não beneficiam de auxílios 

económicos. 

A educação e o ensino são assegurados por 141 docentes, dos quais 97,2% pertencem aos quadros. O 

pessoal não docente é composto por 85 profissionais, dos quais 93% possuem 10 ou mais anos de serviço. 

Os dados relativos à formação académica e à atividade profissional das mães e dos pais dos alunos 

revelam, para o ensino básico, que 22% possuem habilitações de nível secundário e superior e 11,4% 

exercem uma profissão de nível superior e intermédio. Para o ensino secundário, 14% das mães e dos 

pais têm habilitações de nível secundário e superior e 16,1% desempenham uma atividade profissional 

de nível superior e intermédio. 

De acordo com os dados de referência disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência (DGEEC), relativamente ao ano letivo de 2012-2013, os valores das variáveis de contexto do 

Agrupamento, quando comparados com os das outras escolas públicas, são bastante favoráveis, embora 

não seja dos mais favorecidos. Refere-se, em particular, a percentagem de docentes do quadro, a média 

do número de alunos por turma e a percentagem dos que não beneficiam da Ação Social Escolar. 

 

3 – AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 

tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 

formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

A avaliação na educação pré-escolar está organizada, tendo em conta as áreas de conteúdo e expressa-se 

em procedimentos comuns, incluindo uma ficha de avaliação trimestral (com informação aos 

encarregados de educação), análises e relatórios reflexivos. 

No ano letivo de 2012-2013, ano mais recente para o qual há indicadores contextualizados, constata-se 

que os valores das taxas de conclusão e os resultados observados nas provas finais dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

e nos exames nacionais do ensino secundário posicionam-se sempre aquém dos valores esperados para 

as escolas com variáveis de contexto análogas. Excetuam-se os resultados nas provas finais a Português, 
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no 2.º ciclo, a Matemática, no 3.º ciclo e no ensino secundário, que se posicionam acima; já a Matemática 

do 1º ciclo e a Português do ensino secundário situam-se em linha com os valores esperados.  

Nos anos letivos de 2010-2011 e 2011-2012, os valores das taxas de conclusão situam-se globalmente 

aquém dos valores esperados, quando comparados com os das escolas de contexto análogo, exceto no 3.º 

ciclo, no ano 2011-2012, e no ensino secundário, no ano 2010-2011, que se situam acima. Os resultados 

nas provas finais do 1.º ciclo, do 2.º ciclo, no caso de Matemática, no ano 2010-2011, no 3.º ciclo, e nos 

exames nacionais do ensino secundário, incluindo História (2011-2012), situam-se acima, quando 

comparados com os das escolas de contexto análogo.  

Com exceção dos resultados nas provas finais de Matemática do 1.º e 3.º ciclos, em que a tendência é de 

melhoria, evidencia-se uma tendência geral de agravamento dos resultados, comparando os indicadores 

estatísticos dos resultados obtidos pelo Agrupamento nos anos letivos de 2010-2011, 2011-2012 e 2012-

2013, com os das unidades orgânicas com variáveis de contexto análogas. 

Apesar dos valores das variáveis do contexto do Agrupamento se manterem bastante favoráveis, no 

triénio referido, os valores das taxas de conclusão e os resultados das provas finais de ciclo e dos exames 

nacionais do ensino secundário situam-se tendencialmente aquém dos valores esperados, quando 

comparados com os das escolas de contexto análogo e apresentam no geral uma tendência de 

agravamento, sendo elucidativo o caso do 1.º ciclo. Ao invés evidenciam uma ligeira tendência de 

melhoria os resultados nos exames do ensino básico (2.º e 3.º ciclos) e do ensino secundário. Tal facto 

demonstra que o Agrupamento tem dificuldades em assegurar a prestação de um serviço educativo com 

qualidade consistente e temporalmente sustentável. 

No biénio 2011-2013, as taxas de conclusão dos cursos profissionais estiveram acima dos valores 

nacionais; mas evidenciam um decréscimo no ano letivo de 2013-2014.  

Para este mesmo período, e de acordo com dados dos alunos que prosseguiram estudos, mais de metade 

obtiveram colocação em curso preferido em primeira opção.  

A reflexão do Agrupamento acerca dos resultados escolares encontra razões explicativas para a 

inconsistência e por vezes fragilidade dos mesmos, associando-as a fatores extrínsecos à atuação do 

Agrupamento (p. ex., contextos familiares e socioeconómicos). 

As taxas de abandono e desistência escolares são praticamente inexistentes, no ensino básico, 

apresentando porém no ensino secundário valores até 4,0 %, nos cursos científico-humanísticos, e até 

10,4%, nos cursos profissionais, cujas justificações dominantes apontadas se prendem com a inserção no 

mercado de trabalho e com a emigração. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

Os alunos têm acesso à informação escolar essencial relativa a documentos estruturantes, critérios de 

avaliação, calendário escolar e semanários-horários, através de reuniões e de outras fontes, como a 

página eletrónica do Agrupamento. Porém a sua participação faz-se sobretudo através das atividades, 

sendo insuficientes as iniciativas que conduzam à assunção de responsabilidades por parte dos alunos, 

apesar da existência da Associação de Estudantes e das reuniões da diretora com os delegados. 

A perceção da indisciplina está associada à perturbação das aulas, ao incumprimento de regras, 

prevalecendo, não obstante, um ambiente educativo adequado, o que também se evidencia pelo número 

decrescente de processos disciplinares (12, em 2011-2012, sete em 2012-2013 e cinco em 2013-2014). A 

isto não é alheio algum trabalho, não só de sensibilização, prevenção e de atuação conjunta, mas 

também de mediação escolar e social, com a colaboração de instituições parceiras (p. ex., GNR-Escola 

Segura, Polícia Judiciária, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências) e 

testemunho de antigos alunos. 
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Os valores éticos são promovidos, direta e indiretamente, através de várias formas de solidariedade e de 

consciencialização cívica, e de modo transversal, constituindo-se como requisitos do mérito escolar, e 

desenvolvendo-se adequadamente através de atividades orientadas para a partilha (p. ex., alimentos, 

roupas), indissociáveis da desigualdade e da pobreza, para as problemáticas do idoso e do doente (p. ex. 

visitas a pessoas internadas), para as questões ambientais e para o voluntariado.  

É conhecido o impacto da escolaridade no percurso dos alunos, através do número de entradas no ensino 

superior e da recetividade das empresas às formações. Assim, nos últimos três anos letivos, 55% dos 

candidatos ao ensino superior obtiveram colocação em curso preferido na primeira opção e as empresas 

mostram-se muito recetivas a colaborar para as formações em contexto de trabalho. Não existem dados 

trabalhados relativos ao grau de empregabilidade nos alunos dos cursos profissionais. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

Das respostas aos questionários de satisfação aplicados no âmbito do presente processo de avaliação 

externa, verifica-se que a comunidade educativa faz uma apreciação positiva do serviço prestado pelo 

Agrupamento. 

Os alunos do 1.º ciclo manifestam um grau de satisfação muito elevado, sobressaindo como mais positivo 

a perceção de que o professor explica bem nas aulas, as atividades de expressão plástica e a prática de 

educação física e desporto e como menos positivo a utilização do computador na sala de aula todas as 

semanas e a realização de experiências com alguma frequência. Os alunos dos demais ciclos também se 

mostram bastante satisfeitos, ressaltando com maior grau de concordância o ter vários amigos na 

escola, o conhecimento das regras de comportamento e dos critérios de avaliação e com menor grau de 

concordância a frequência do uso do computador na sala de aula, o conforto das salas de aula e a 

participação em clubes e projetos da escola. 

Os encarregados de educação das crianças dos jardins de infância dizem-se muito satisfeitos, sendo total 

a satisfação quanto ao desenvolvimento dos filhos, à participação em atividades fora do jardim de 

infância e à limpeza das instalações escolares. Os encarregados de educação dos alunos dos restantes 

ciclos também exprimem um grande grau de satisfação, sobressaindo que o ensino prestado é bom, que 

os filhos têm bons amigos na escola e que o diretor de turma é disponível e faz uma boa ligação à 

família, enquanto que como menos positivo ressaltam as instalações escolares e a justiça nas avaliação 

dos alunos. 

Os docentes também manifestam elevado grau de satisfação, sendo este maior quanto à abertura da 

escola ao meio, ao apetrechamento e funcionamento das bibliotecas e à limpeza dos espaços escolares e 

menor quanto ao conforto das salas de aula, ao comportamento dos alunos e ao respeito dos mesmos 

para com o pessoal não docente. 

Os trabalhadores não docentes estão muito satisfeitos com o funcionamento do Agrupamento, referindo 

como mais positivo a abertura ao exterior, o apetrechamento e funcionamento das bibliotecas, bem como 

o funcionamento dos serviços administrativos, destacando como menos positivo o comportamento dos 

alunos, o respeito dos alunos para com os professores e a circulação da informação na escola.  

São reconhecidos os melhores desempenhos escolares através do quadro e dos certificados de mérito, 

dinamizados pelo Agrupamento, da atribuição de prémios por parte da câmara municipal, de modo 

seletivo pela exposição e publicação de trabalhos (como por exemplo nos jornais escolares) e pela 

participação em atividades, concursos e eventos desportivos, a nível interno e externo.  

O Agrupamento tem contribuído para o desenvolvimento da comunidade envolvente, num quadro de 

abertura ao exterior e de dinamização de parcerias locais, através da formação e da melhoria da 

qualificação dos recursos humanos, o que é visível no prosseguimento de estudos superiores, nas 

formações em contexto de trabalho e na inserção no mercado de trabalho. 
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A ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. O Agrupamento 

apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio 

Resultados.  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Os documentos orientadores do Agrupamento contemplam as prioridades educativas, as opções de 

organização e gestão das aprendizagens, os planos de estudo e o desenvolvimento do currículo. O 

planeamento do ensino é feito sobretudo nos departamentos curriculares/conselho de docentes, com a 

gestão conjunta dos currículos e dos programas das diferentes disciplinas. Existem algumas evidências 

de promoção da articulação vertical e horizontal, principalmente no que respeita às planificações de 

médio e longo prazo, ao estabelecimento de critérios e parâmetros de avaliação, à elaboração de 

instrumentos avaliativos e à execução de projetos e atividades que envolvem os diferentes ciclos e níveis 

de ensino, o que tem contribuído para aproximar o trabalho de equipa. Mas a persistência de 

dificuldades dos alunos em áreas fundamentais do conhecimento, por exemplo na Matemática e no 

Português é sintomático de que o crescente trabalho conjunto e os progressos verificados na gestão do 

currículo não têm tido o efeito desejável na resolução dos principais problemas de ensino e de 

aprendizagem. 

A continuidade pedagógica entre a educação pré-escolar, os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino 

secundário encontra-se em desenvolvimento, designadamente nas reuniões conjuntas entre docentes de 

anos sequenciais, na partilha de informação sobre os alunos e nas atividades e projetos que envolvem os 

diferentes níveis de educação e ciclos de ensino. Esta interação, sendo mais expressiva ao nível das 

unidades orgânicas com maior proximidade física ou que partilham espaços conjuntos, tem gerado 

alguns ganhos, nomeadamente no que respeita a um melhor conhecimento dos discentes e à 

sequencialidade pedagógica. A avaliação diagnóstica, generalizadamente implementada, e os planos de 

grupo e turma, com valor instrumental no planeamento das atividades, na articulação de conteúdos e na 

definição de estratégias, têm contribuído também para colher informação sobre o percurso escolar das 

crianças e dos alunos dentro do Agrupamento. Mesmo assim, a informação obtida não tem tido um efeito 

subsequente na sistematização e na consolidação dos conhecimentos e requisitos básicos dos alunos na 

transição de ano e de ciclo, comprometendo, por vezes, o sucesso escolar. 

O trabalho colaborativo entre docentes insere-se no desenvolvimento estratégico e nas prioridades do 

Agrupamento. As dinâmicas de colaboração estão presentes, por exemplo, nas reuniões de departamento 

e dos respetivos grupos disciplinares, traduzindo-se na elaboração das planificações, na construção de 

matrizes, de instrumentos de avaliação e de documentos de apoio, bem como na partilha de alguns 

recursos educativos. Todavia, o planeamento conjunto de atividades letivas numa perspetiva da 

abordagem de conteúdos comuns, bem como da exploração de práticas de diferenciação pedagógica, não 

é ainda uma rotina generalizada e consolidada no sentido de instituir atividades que tenham incidência 

real na resolução de problemas e na melhoria sustentada das aprendizagens. 

O plano anual de atividades e os planos de turma integram algumas atividades e projetos relacionados 

com as especificidades do meio envolvente (p. ex., visitas de estudo, oferta formativa no âmbito dos 

cursos profissionais e vocacionais, concurso “IDEIAS Serra da Estrela”), contando com a participação da 

comunidade educativa. É de realçar o apoio determinante do município na concretização de diversas 

iniciativas educativas com interesse para o Agrupamento, de que são exemplos o projeto Saltaricos, a 

colaboração na dinamização das bibliotecas, a promoção das atividades de enriquecimento curricular e a 

cedência de transportes, entre outros. 
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PRÁTICAS DE ENSINO 

A adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem das 

crianças e dos alunos acontece por via das planificações de curto prazo e da implementação e gestão dos 

programas e estratégias de melhoria definidas em conselho de turma e nos departamentos curriculares. 

São também programadas algumas atividades de diferenciação pedagógica, sendo contudo uma solução 

menos utilizada em contexto de sala de aula. Importa ainda referir que relativamente aos alunos com 

necessidades educativas especiais se tem verificado, nos últimos dois anos, um aumento do insucesso 

académico, resultante em parte do fraco desempenho dos que são submetidos às provas de avaliação 

sumativa externa, não sendo visível uma estratégia clara para responder a esta situação e para 

colmatar as necessidades especiais de suporte destes alunos. Apraz destacar que o trabalho realizado ao 

nível da unidade de ensino estruturado para alunos com perturbação do espetro do autismo e da 

unidade de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência e surdo cegueira 

congénita tem tido bons resultados na integração e acompanhamento dos alunos que as frequentam. 

O Agrupamento organiza e disponibiliza várias medidas de apoio aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem: tutorias, “Oficina de explicações”, salas de estudo e apoio ao estudo. A evolução irregular 

dos resultados, nos últimos anos, dos alunos em áreas cruciais do currículo não permite assegurar que 

as medidas de apoio implementadas tenham o impacto necessário na resolução dos problemas 

fundamentais de aprendizagem e na melhoria sistemática dos resultados escolares. 

A exigência e o incentivo à melhoria de desempenhos estão plasmados no planeamento, nas avaliações 

das aprendizagens, na aplicação de testes intermédios, na ação dos docentes e na valorização do mérito. 

Os projetos, concursos e iniciativas locais, regionais e internacionais têm sido aproveitados pelo 

Agrupamento enquanto oportunidades de valorização das potencialidades dos alunos (Parlamento dos 

Jovens, Comenius, UNESCO, Eco-Escolas). O estímulo à melhoria das aprendizagens é também 

fomentado através de uma oferta educativa diversificada e de atividades extracurriculares (clubes, 

projetos e exposições). As três bibliotecas escolares, inseridas na rede de bibliotecas, conjuntamente com 

a biblioteca municipal, têm contribuído para a ação educativa do Agrupamento, sobretudo através da 

promoção de iniciativas dirigidas aos alunos, abrangendo as diferentes dimensões da leitura e das 

literacias da informação, tecnológica e científica. Acontece que o elevado potencial de rentabilização que 

estes recursos apresentam não está a ser amplamente explorado pelos docentes, nomeadamente no que 

respeita à transposição para a sala de aula e no planeamento das estratégias de ensino-aprendizagem. 

Os meios tecnológicos (computadores, quadros interativos, plataformas eletrónicas) são genericamente 

utilizados (com menor expressão na educação pré-escolar e no 1.º ciclo) para promover práticas 

inovadoras e metodologias ativas de abordagem aos conteúdos programáticos. A dimensão prática e 

experimental é explorada em contexto de sala de aula e em disciplinas específicas do currículo (Ciências 

Naturais, Físico-Química, Biologia e Geologia). Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo são também 

realizadas atividades experimentais, algumas impulsionadas pela escola-sede, notando-se contudo que a 

frequência com que as mesmas são desenvolvidas está dependente em grande medida da iniciativa dos 

docentes. Acontece ainda que a escassez de práticas e de elementos de monitorização relativamente ao 

uso dos recursos tecnológicos e à realização da atividade experimental, não permitem aceder a uma 

informação mais estruturada sobre o modo como influem na qualidade do ensino e da aprendizagem. 

A valorização da dimensão artística é prosseguida com a sua inclusão na oferta curricular (p. ex., 

Pintura como Oferta de Escola e oferta do curso de Artes Visuais e do ensino articulado da Música, 

clube de Teatro, exposições de Arte, ateliês de expressão plástica e ilustração de contos, desporto escolar 

e projetos promovidos pela autarquia). Os alunos têm tido uma participação positiva nestas atividades, 

sendo reconhecido que as mesmas têm impacto na sua formação integral nos domínios artístico e 

cultural, ao mesmo tempo que ajudam a promover a imagem do Agrupamento junto da comunidade. 
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O trabalho docente em contexto de sala aula é acompanhado, essencialmente, nas reuniões de 

departamento e de grupo disciplinar e nos conselhos de turma por via da aferição do cumprimento dos 

programas, da aplicação dos critérios de avaliação e da análise dos resultados. A observação de aulas 

não integra as estratégias de supervisão, nem é explorada e seguida pelo Agrupamento com o sentido de 

orientar os docentes em contexto de lecionação, identificar problemas e apoiar a sua resolução, bem 

como para fomentar a partilha de práticas científico-pedagógicas relevantes.  

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Os órgãos de direção, administração e gestão e as estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica procedem à sua análise e discussão, identificando problemas e definindo algumas 

estratégias de melhoria. Este trabalho que é realizado em termos de monitorização, análise e discussão 

dos resultados não é suficientemente explícito no que respeita aos fatores explicativos das situações de 

(in)sucesso escolar e aos principais problemas de aprendizagem, o que dificulta a emergência de 

estratégias dinâmicas que incidam eficazmente na melhoria das aprendizagens dos alunos. Foram 

definidos critérios gerais e específicos para a avaliação das aprendizagens dos alunos, com ponderações 

diferenciadas por nível e ciclo de ensino, que se conjugam com os princípios do projeto educativo e do 

projeto curricular do Agrupamento. A sua divulgação foi efetuada pelos professores das disciplinas, 

pelos diretores de turma e através da página Web do Agrupamento, sendo conhecidos pelos pais e 

encarregados de educação e pelos alunos. 

Os processos de ensino e de aprendizagem contemplam as diferentes modalidades de avaliação, em 

função da aplicação de diferentes instrumentos para a recolha de informação (grelhas de 

observação/registo, testes, atividades práticas, fichas de trabalhos) ajustados aos objetivos definidos nos 

planos de grupo e turma. Refira-se que a avaliação diagnóstica, sendo uma modalidade generalizada, 

com resultados devolvidos aos docentes de anos precedentes, não tem sido devidamente aproveitada no 

sentido de prevenir e atuar eficazmente nos problemas de aprendizagem detetados no percurso escolar 

dos alunos. Por sua vez, a avaliação formativa, apesar de ser uma modalidade planeada e aplicada nas 

diferentes disciplinas, ainda não está a ser amplamente utilizada para promover o feedback, a 

autorregulação das aprendizagens e empreender ações de melhoria para responder adequadamente às 

necessidades. 

A aplicação de matrizes, critérios e instrumentos de avaliação comuns, bem como a realização de testes 

intermédios, fomentam a coerência entre o ensino e a avaliação, ao mesmo tempo que promovem a 

confiança nos resultados, havendo, contudo, alguns desfasamentos significativos entre a classificação 

interna e externa nas disciplinas sujeitas a exame nacional, nomeadamente na disciplina de Física e 

Química A do secundário.  

A prevenção da desistência e do abandono tem sido um objetivo conseguido, principalmente no ensino 

básico, graças à intervenção do Agrupamento, salientando-se a implementação de tutorias para os 

alunos em risco, a instituição do gabinete de apoio ao aluno e o trabalho realizado pelos diretores de 

turma, conjugado com a intervenção da psicóloga e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Seia, Segurança Social e Escola Segura. 

 

A ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. O Agrupamento 

apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes, o que justifica a atribuição da classificação de BOM no domínio Prestação do 

Serviço Educativo.  

 



 

 

 

 

 
Agrupamento de Escolas de Seia 

9 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

Os diversos documentos estruturantes apresentam-se, na generalidade, coerentes entre si e identificam 

a visão para o Agrupamento, assim como definem metas, estratégias e objetivos operacionais, 

constituindo-se como instrumentos consentâneos com uma ambição orientada para a igualdade de 

oportunidades de acesso à educação e do sucesso educativo dos alunos. Porém, a não participação de 

todos os representantes da comunidade educativa, nomeadamente alunos e pessoal não docente, na 

elaboração dos mesmos poderá comprometer essas intencionalidades. 

A direção assume uma liderança estável e reconhecida. A diretora tem uma perspetiva clara do caminho 

a percorrer pelo Agrupamento, conhece bem a sua área de atuação e pauta a sua conduta por uma 

relação de proximidade e de confiança, tendo em vista o trabalho colaborativo e a adoção de 

procedimentos de melhoria organizacional. Apoiada por uma equipa empenhada, fomenta o princípio da 

subsidiariedade, envolvendo e corresponsabilizando o corpo docente nas ações conducentes à melhoria 

das respostas educativas e da qualidade do ensino. Revela, igualmente, perseverança na mobilização da 

comunidade escolar, na superação das situações de insucesso escolar e de indisciplina. Esta forma de 

liderança, com contributo para a qualidade da prestação do serviço educativo, tem sido menos assertiva 

no envolvimento das lideranças intermédias nos processos de monitorização das estratégias 

implementadas e na supervisão das práticas letivas com vista à melhoria do ensino e das 

aprendizagens.  

Salienta-se a abertura, dinamismo e ligação à comunidade, através do estabelecimento de parcerias e 

protocolos. A rede de parceiros constituídos é relevante. De entre os diversos protocolos e parcerias 

estrategicamente celebrados, citam-se, a título exemplificativo, os instituídos com a Câmara Municipal 

de Seia, institutos politécnicos da Guarda e de Viseu, Conservatório de Música de Seia, Universidade do 

Porto-Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e Bombeiros Voluntários de Seia, o que em 

articulação com as diferentes atividades enriquece as experiências de aprendizagem dos alunos.  

A interligação com a câmara municipal, enquanto parceiro privilegiado, tem-se mostrado muito positiva 

ao nível das competências que lhe estão cometidas e das necessidades do Agrupamento (p. ex. 

distribuição gratuita dos manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo com escalão A e B, cedência de 

transporte de alunos, de forma a proporcionar a sua participação na musicoterapia e em várias 

atividades).  

O empenho da maioria dos docentes e não docentes no desempenho das respetivas funções, contribui, de 

modo geral, para o bom ambiente que se vive no Agrupamento. A diretora tem prevenido e gerido 

conflitos, tendo instituído procedimentos comuns de atuação, incentivando as boas relações entre os 

elementos da comunidade escolar.  

 

 

GESTÃO  

A diretora manifesta uma boa capacidade organizativa e conhecimento das competências pessoais e 

profissionais dos recursos humanos, o que permite a sua afetação às áreas e projetos adequados ao 

respetivo perfil, potenciando a rentabilização dos saberes profissionais. A distribuição do serviço docente 

tem subjacentes critérios de natureza pedagógica, conferindo-se a primazia à continuidade das equipas.  

No que respeita à constituição de turmas e à distribuição do serviço docente são definidos critérios que 

valorizam a continuidade pedagógica, bem como o perfil de competências profissionais, designadamente 

para o exercício do cargo de diretor de turma e para o desenvolvimento de projetos.  
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A afetação, às diferentes tarefas, dos assistentes operacionais, cuja dimensão educativa se reconhece, é 

feita em função da formação e competências de cada um, mantendo-se estes na mesma função, na 

generalidade, durante um período de tempo significativo. Nos serviços administrativos, organizados por 

áreas funcionais, é promovido o trabalho colaborativo, sendo dada resposta atempada às solicitações dos 

utentes e às necessidades do Agrupamento. Globalmente, os serviços respondem de forma adequada às 

necessidades dos utilizadores. 

O Agrupamento elabora um plano de formação para docentes, pessoal não docente, alunos e pais e 

encarregados de educação que agrega algumas das necessidades de formação contínua diagnosticadas 

pelos trabalhadores. Porém, o referido plano, não dá uma adequada visibilidade às práticas de formação 

interna. Os profissionais demonstram conhecer bem as suas competências e encontram-se, em geral, 

motivados e satisfeitos. 

Os recursos e os materiais, genericamente, são partilhados de forma equitativa pelos diferentes 

estabelecimentos, níveis de educação e ensino e anos de escolaridade, sendo adequados para a utilização 

de metodologias de ensino diversificadas; todavia, verifica-se alguma desigualdade na distribuição de 

recursos e materiais em relação às escolas do 1.º ciclo de menor dimensão e mais afastadas da sede de 

Agrupamento. 

O correio eletrónico apresenta-se como um dos meios mais importantes na agilização de contactos entre 

os diversos profissionais e com os pais e encarregados de educação. Estes recursos ampliaram-se à 

partilha de materiais e práticas, em geral, entre os diversos órgãos e estruturas e corpo docente, assim 

como à troca de informações e/ou materiais pedagógicos com os alunos. Porém, esta prática, em relação 

aos alunos, ainda não é comum a todos os docentes. Por sua vez, o portal do Agrupamento configura um 

meio digital privilegiado para a divulgação de um leque diversificado de informações pertinentes: 

documentos estruturantes, biblioteca escolar, jornais escolares, desporto escolar, oferta formativa, 

eventos, entre outros; tal como configuram um meio de divulgação da vida do Agrupamento, os jornais 

escolares Vivências e Baril.  

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

O desenvolvimento organizacional do Agrupamento encontra-se sustentado num processo abrangente de 

autoavaliação, ainda em consolidação, mostrando-se sustentável e com capacidade para se desenvolver e 

aperfeiçoar.  

A autoavaliação é sustentada no modelo CAF (Common Assessment Framework) e assenta 

fundamentalmente no trabalho produzido por uma equipa constituída por oito elementos 

representativos da comunidade educativa, não incorporando nenhum representante dos alunos, nem de 

instituições com quem o Agrupamento mantém parcerias ou protocolos considerados estratégicos. A 

equipa foi reconfigurada no ano letivo 2014-2015, em função dos dados plasmados no primeiro plano de 

melhoria. O processo desenvolve-se, essencialmente, em torno de consulta documental, inquéritos por 

questionário, atas e relatórios das avaliações externas dos anteriores agrupamentos levados a cabo pela 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Salienta-se, a participação da comunidade educativa na 

autoavaliação em termos de auscultação. 

O trabalho produzido pela equipa de autoavaliação já apresenta resultados, a partir da aplicação, ainda 

em curso, de um plano de melhoria monitorizado e amplamente divulgado à comunidade educativa, 

sendo disso exemplo, a intervenção nas infraestruturas da escola-sede e a introdução da Oficina de 

Explicações, que está a ser implementada no presente ano letivo. Na realidade, a autoavaliação 

encontra-se limitada nos campos de análise, nomeadamente na prestação do serviço educativo, sendo 

que na gestão das atividades letivas não são visíveis implicações no plano de melhoria, facto que pode 

condicionar o compromisso para criar um trabalho em equipa ou em colaboração que contribua para 

tornar o Agrupamento mais eficaz. 
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A ação do Agrupamento tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. O Agrupamento 

apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de práticas 

organizacionais eficazes. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de BOM no domínio 

Liderança e Gestão. 

  

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho do Agrupamento:   

 Trabalho dos professores de Matemática no 3.º ciclo e no ensino secundário, com consequência 

nas aprendizagens dos alunos e nos resultados académicos;  

 Desenvolvimento da dimensão artística sustentada num conjunto diversificado de atividades e 

iniciativas com impacto na formação dos alunos neste domínio; 

 O caráter inclusivo das respostas educativas e a colegialidade na ação dos vários responsáveis 

do Agrupamento que têm contribuído para a prevenção da desistência e do abandono escolar no 

ensino básico; 

 A eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa, o que contribui para 

incentivar a participação e para um bom nível de satisfação, por parte da comunidade 

educativa. 

 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus 

esforços para a melhoria são as seguintes: 

 Redefinição e implementação de estratégias de ensino que permitam responder eficazmente a 

problemas de aprendizagem e melhorar com consistência os resultados dos alunos; 

 Enquadramento da observação e partilha de aulas num plano de supervisão colaborativa das 

práticas pedagógicas consistentes com a necessidade de impulsionar o desenvolvimento 

profissional e promover bons processos de ensino e aprendizagem; 

 Estabelecimento de medidas de promoção do sucesso escolar direcionadas para a superação de 

problemas persistentes de aprendizagem e para a melhoria dos desempenhos dos alunos; 

 Reforço da utilização das tecnologias de informação e comunicação e da valorização do ensino 

experimental das ciências, no 1.º ciclo, visando a motivação para a aprendizagem e a promoção 

do sucesso académico; 

 Consolidação de um processo sistemático e sustentado de autoavaliação, abrangendo a 

prestação do serviço educativo, de forma a potenciar o desenvolvimento sustentado do 

Agrupamento. 

 

22-04-2015 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Adelino Cardoso, Eduardo Oliveira e João Rocha  

 


