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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 Inspeção-Geral da Educação (IGE) 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 IGE está a 
desenvolver esta atividade 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 de Escolas 
Anselmo de Andrade – Almada, realizada pela 
equipa de avaliação, na sequência da visita 
efetuada entre 9 e 11 de janeiro de 2012. 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 e as Escolas Básicas do Pragal, 
Feliciano Oleiro e n.º 1 de Almada.  

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 o valor esperado 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 2011-2012 serão disponibilizados na página da IGE. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, constituído em 2007, abrange as freguesias do Pragal 
e de Almada, da cidade de Almada. Tem sede na Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade, onde 
está sediado um Centro de Novas Oportunidades. Agrega mais três unidades educativas: escolas básicas 
do Pragal e Feliciano Oleiro, onde funciona uma Unidade de Apoio Especializado para a Educação a 
Alunos com Multideficiência, e a Escola Básica n.º 1 de Almada, que se encontra em processo de 
encerramento. 

A população escolar é constituída por 85 crianças na educação pré-escolar (4 grupos), 1464 alunos, dos 
quais 452 do 1.º ciclo (19 turmas), 289 do 2.º (12 turmas), 340 do 3.º (15 turmas), 297 dos cursos 
científico-humanísticos do ensino secundário (15 turmas), 86 dos cursos profissionais (5 turmas), de 
Técnico de Gestão, de Artes do Espetáculo-Interpretação e de Animador Sociocultural, e 91 formandos 
dos cursos de Educação e Formação de Adultos de nível básico (1 grupo) e secundário (5 grupos), dos 
quais 47 (4 grupos) pretendem obter dupla certificação (escolar e profissional). Frequentam o ensino 
articulado de Música, 12 alunos do 5.º ano, dois do 8.º e um do 9.º ano. 

A diversidade cultural não tem grande expressão visto só 9,2% dos alunos serem naturais de outros 
países, maioritariamente do Brasil e de países africanos de língua oficial portuguesa. No âmbito da Ação 
Social Escolar, verifica-se que 74,2% dos alunos não beneficiam de auxílios económicos. Já no que 
respeita às tecnologias de informação e comunicação, 74,8% dos alunos possuem computador e internet, 
em casa. 

Os indicadores relativos à formação académica dos encarregados de educação permitem verificar que 
46,9% têm uma formação secundária ou superior. Quanto à ocupação profissional 26,7% exercem 
atividades profissionais de nível superior e intermédio. 

Exercem funções no Agrupamento 181 docentes, dos quais 81,2% pertencem aos quadros, o que revela 
uma estabilidade bastante considerável. A sua experiência profissional, bastante significativa, encontra-
se acima dos 10 anos (82,1%), lecionando há 10 ou mais anos no Agrupamento 75,7% dos docentes. No 
que diz respeito aos trabalhadores não docentes, num total de 67, incluindo uma psicóloga, uma técnica 
de diagnóstico e quatro profissionais de reconhecimento e validação de competências, a idade mais 
representativa situa-se entre os 50 e 60 anos (47,8%) e 43,3% já trabalham no Agrupamento há 10 ou 
mais anos. Considera-se que é um corpo estável, visto 70,2% deterem contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. Exercem ainda funções no Agrupamento dois trabalhadores através 
de contrato Emprego-Inserção, oito com contratos de 3,5 horas diárias e quatro trabalhadores da 
Câmara Municipal de Almada. 

No ano letivo de 2010-2011, ano para o qual há referentes nacionais calculados, os valores das variáveis 
de contexto do Agrupamento (alunos sem auxílios económicos, profissões dos pais de classificação 
superior ou intermédia e pais com habilitações de nível superior) situavam-se, genericamente, sempre 
acima dos valores medianos nacionais. A percentagem de professores do quadro estava claramente 
próximo dos valores medianos nacionais. Quanto à percentagem de alunos portugueses a mesma é 
inferior à mediana nacional. 

 

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:  
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3.1 – RESULTADOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

No início de cada ano letivo, as crianças da educação pré-escolar são sujeitas a uma avaliação 
diagnóstica. Os seus progressos são registados e objeto de reflexão nas reuniões de docentes e 
comunicados aos encarregados de educação. 

As taxas de transição/conclusão, no triénio 2008-2009 a 2010-2011, revelam um crescimento nos 1.º e 2.º 
ciclos, mantêm-se estáveis no 3.º ciclo e decrescem no ensino secundário. A comparação com os 
resultados a nível nacional mostra que, no 1.º ciclo, a taxa de sucesso supera a nacional nos dois últimos 
anos e, no 2.º ciclo, no terceiro ano. No 3.º ciclo e no ensino secundário (cursos científicos-humanísticos) a 
taxa de sucesso situa-se sempre acima da nacional. 

Nas provas de aferição os resultados obtidos situam-se sempre abaixo dos nacionais, com exceção de 
língua portuguesa, no 6.º ano, em 2009. Nos exames do 9.º ano, as médias, nas duas disciplinas, língua 
portuguesa e matemática, são superiores às nacionais em 2009 e 2011, igualando-as em 2010. Nos 
exames nacionais do ensino secundário, em português e em desenho A, as médias são sempre inferiores 
às nacionais e em matemática e em biologia e geologia, sempre bastante acima das mesmas. Já em 
física e química igualam-na em 2009 e são superiores nos anos seguintes, enquanto em história 
superam-na em 2009 e igualam-na em 2010. 

Nos cursos profissionais o sucesso pleno é várias vezes atingido, o mesmo acontecendo com os cursos de 
educação e formação de adultos, tanto do ensino básico como do secundário. Já nos cursos de educação e 
formação a taxa de sucesso está abaixo da nacional nos dois primeiros anos e acima no terceiro.  

A qualidade do sucesso é monitorizada em todos os níveis de ensino. Constitui exemplo o estudo do 
número de alunos no ensino básico com dois ou mais níveis inferiores a três, onde o valor mais elevado 
foi atingido no 8.º ano (28,5%), em 2007-2008 e o mais baixo, no mesmo ano letivo, no 9.º ano (2,4%). 

Tendo como referência 2009-2010 e relativamente à taxa de conclusão, verifica-se um desempenho 
sempre dentro do valor esperado, do 4.º ao 12.º ano e nas classificações finais das disciplinas de 
português e matemática do 12.º ano, o mesmo acontecendo relativamente às provas de aferição e aos 
exames nacionais do 9.º ano. 

Os resultados escolares são analisados no conselho pedagógico e nas várias estruturas de coordenação 
pedagógica e supervisão educativa, bem como pela Equipa de Avaliação Interna. Têm sido 
implementadas medidas de superação para os casos de menor sucesso, destacando-se a adesão a uma 
grande parte dos programas de iniciativa ministerial, a participação em projetos nacionais e 
internacionais, a criação das oficinas de matemática, das línguas estrangeiras e da leitura e da escrita e 
aulas de apoio (recuperação) prestadas por alguns docentes na sua componente de trabalho individual. 
Estas práticas têm dado frutos significativos ao nível da aprendizagem dos alunos. 

A taxa de abandono no ensino básico no valor de 1,4%, em 2008-2009, passou a ter valor nulo nos anos 
seguintes. A taxa de desistência diminuiu de 5,5%, em 2008-2009, para 3,8%, em 2010-2011. 

 
RESULTADOS SOCIAIS 

A participação dos alunos na vida do Agrupamento é incentivada, de modo intencional, a diversos 
níveis. No início de cada ano letivo, a direção organiza uma atividade, simultaneamente lúdica e 
formativa, que reúne os delegados e subdelegados de turma e que visa refletir e debater, durante um 
fim de semana, questões relacionadas com cidadania e participação cívica. A associação de estudantes, 
recém-eleita, evidencia algum dinamismo, através da criação e dinamização de três novos clubes (do 
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Empreendedorismo, das Ciências e da Felicidade) e da constituição, no seu seio, de uma comissão para 
alunos representantes do ensino básico. 

As situações de “apadrinhamento”, de alunos do 5.º ano por alunos do 12.º ano (na escola-sede) e de 
crianças da educação pré-escolar por alunos do 4.º ano (nas unidades com jardim de infância e 1.º ciclo), 
assim como o trabalho desenvolvido no âmbito de alguns projetos (Crise-Quem és Tu?, Daphnia e Olha o 
Passarinho) promovem o contacto entre alunos de ciclos de ensino distintos e também constituem 
exemplo da assunção de responsabilidades pelos alunos (mais velhos) no contexto da vida escolar. 

Não obstante um dos objetivos do projeto educativo visar a promoção de um ambiente propício ao ensino 
e à aprendizagem e os alunos afirmarem conhecer as disposições do regulamento interno que concernem 
aos seus direitos e deveres, ainda ocorrem, em todos os ciclos de ensino, algumas situações de 
indisciplina (na sua maioria pouco graves), sendo aplicadas aos alunos medidas corretivas adequadas. 
Destaca-se o papel do Gabinete de Prevenção e Segurança no apoio e acompanhamento que presta aos 
alunos que, por desrespeito às normas, recebem ordem de saída da sala de aula. 

O Agrupamento investe deliberadamente no ensino em duas áreas-chave - as artes e as ciências -, facto 
que se tem refletido no percurso dos alunos, quer a nível de prosseguimento de estudos, quer na 
inserção na vida ativa. 

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

A relação que o Agrupamento estabelece com a comunidade envolvente constitui um dos seus pontos 
mais fortes. A disponibilização de um Centro de Novas Oportunidades e de uma oferta educativa / 
formativa que inclui educação e formação de adultos e cursos profissionais, vocacionados para áreas que 
respondem aos interesses e às necessidades do meio em que se insere, são ilustrativas da adequação da 
sua intervenção a este nível. Salientam-se ainda as boas relações institucionais que mantém com as três 
associações de pais e encarregados de educação existentes, assim como com outros agrupamentos e 
escolas do concelho de Almada, com os quais partilha saberes e analisa questões relacionadas com as 
práticas educativas. 

Contudo, é sobretudo por via da participação sistemática em diversas iniciativas da autarquia (Marchas 
Populares, Festa de Carnaval, Festa Verde, Hortas Pedagógicas, entre outras) e pelo seu assíduo 
contributo para a dinamização cultural do concelho de Almada, nomeadamente ao nível das artes 
plásticas e performativas, que o Agrupamento se destaca neste domínio. 

A exposição Ver de Fazer, uma mostra que reúne trabalhos de desenho, pintura, fotografia, vídeo e 
outras artes visuais, realizados por alunos de artes do ensino secundário, por ex-alunos que seguiram o 
ensino superior artístico e por professores, apresenta este ano a sua 15.ª edição consecutiva na Oficina 
da Cultura (espaço da Câmara Municipal de Almada) e é o exemplo mais expressivo desta colaboração. 

Esta iniciativa constitui simultaneamente um contexto privilegiado de divulgação e valorização dos 
sucessos dos alunos. Mas não é o único. O Agrupamento dinamiza também, no final de cada ano letivo, a 
Feira de Projetos, em que são apresentados os trabalhos que os alunos de todos os ciclos de ensino 
produziram nesse ano, no âmbito das várias disciplinas, através de exposições, peças de teatro e 
produções musicais. A participação no concurso distrital Kids Guernica já valeu dois primeiros prémios 
a grupos de alunos do Agrupamento, estando ambas as telas vencedoras expostas em paredes exteriores 
de edifícios da escola-sede. As comemorações do aniversário desta escola são marcadas, entre outras 
atividades, pela sessão solene de entrega dos diplomas que decorrem da instituição do Quadro de 
Excelência. 

Os questionários de satisfação aplicados aos vários elementos da comunidade educativa apontam para a 
aprovação da generalidade das práticas do Agrupamento, na medida em que predominam as respostas 
de concordância total e parcial em quase todos os itens em análise. Pela positiva, destacam-se a 
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abertura do Agrupamento ao exterior, a qualidade e a exigência do ensino e a disponibilidade dos 
docentes (educadores, professores titulares e diretores de turma). A maioria dos docentes e não 
docentes, alunos e encarregados de educação respondeu que gostava de trabalhar / estudar / que os 
filhos frequentassem o Agrupamento. A circulação da informação foi apontada, por docentes e não 
docentes, como um aspeto menos conseguido, não obstante os esforços de melhoria que se têm operado 
nos últimos anos, a este nível. 

 

Em conclusão, o Agrupamento tem desenvolvido ações consistentes com impacto na melhoria das 
aprendizagens dos alunos e dos resultados, estes em linha com o valor esperado, bem como nos 
respetivos percursos escolares, traduzidos na consecução das metas do projeto educativo. Há grande 
reconhecimento, por parte da comunidade educativa, do trabalho realizado. Os pontos fortes 
predominam claramente na totalidade dos campos de análise. Tais fundamentos justificam a atribuição 
da classificação de MUITO BOM neste domínio.  

  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

O projeto curricular de agrupamento é complementado pelo documento Organização do Ano Letivo, 
procurando dar resposta aos objetivos e metas definidos no projeto educativo. Enquanto documento de 
gestão não espelha o porquê das opções tomadas a nível de oferta educativa e formativa, tendo em linha 
de conta os objetivos e metas traçados, embora, na prática, estejam interiorizadas as justificações para 
as mesmas. Encontram-se inscritos os princípios organizativos das áreas curriculares não disciplinares, 
embora muito circunscritos às disposições legais, onde se pretende desenvolver as componentes de 
caráter transversal ou de natureza instrumental do currículo, nomeadamente no âmbito da educação 
para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa, da utilização de tecnologias de 
informação e comunicação, da saúde e da educação sexual em meio escolar. Estas componentes são 
trabalhadas a nível dos conselhos de turma e têm expressão nos projetos curriculares de turma, que 
traduzem as adequações face às características e percurso escolar dos alunos. 

O plano anual de atividades expressa uma muito boa adequação, face ao elevado número de propostas 
de atividades, para satisfazer o compromisso dos objetivos e metas do projeto educativo. 

Nos departamentos curriculares e nos variados grupos de recrutamento é desenvolvido trabalho didático 
colaborativo que é operacionalizado a nível dos conselhos de turma. Este trabalho traduz uma efetiva 
articulação horizontal e transversal do currículo, notória nos projetos curriculares de turma e no plano 
anual de atividades. Esta articulação está igualmente patente nas atividades promovidas pelas 
bibliotecas escolares, nomeadamente na promoção das literacias de leitura e informação. No entanto, e 
apesar do trabalho estruturado em todos os departamentos, a gestão vertical do currículo e a 
sequencialidade das aprendizagens entre os vários ciclos ainda não é plenamente conseguida. 

No final de cada ano letivo é agendada uma reunião de reflexão e balanço das atividades realizadas por 
cada departamento e grupo de recrutamento, tendo em vista a identificação de pontos fortes e aspetos a 
melhorar, na qual os elementos do conselho geral são convidados a participar. 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

As evidências da adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos constam 
nos projetos curriculares de turma, nomeadamente no que respeita à organização do ambiente de 
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trabalho e de métodos de estudo, ao desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança, tendo em 
atenção o perfil dos intervenientes. 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem, normalmente com planos de recuperação ou 
acompanhamento, são encaminhados para apoio educativo, no caso do 1.º ciclo, ou para as diversas 
oficinas (nomeadamente da matemática, das línguas estrangeiras e da leitura e da escrita), no caso dos 
2.º e 3.º ciclos e ensino secundário. 

Os alunos com necessidades educativas especiais beneficiam de apoios adequados, ministrados por uma 
equipa de profissionais que trabalham em estreita articulação entre si e com os docentes das turmas / 
conselho de turma. A Unidade de Apoio Especializado para a Educação a Alunos com Multideficiência 
apoia cinco alunos, onde é feito, consoante as suas características, um trabalho de integração no 
grupo/turma. Para além dos docentes de educação especial e da psicóloga do serviço de psicologia e 
orientação colaboram na resposta educativa a estes alunos vários técnicos (terapeuta de fala e 
fisioterapeuta) e diversas entidades de onde se destaca, entre outras, a Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental (que disponibiliza técnicos, nomeadamente uma psicóloga), a 
equipa de Saúde Escolar de Almada (que trabalha em articulação com o Programa de Educação para a 
Saúde e de acordo com o projeto educativo do agrupamento), a Academia Almadense (prática de 
natação), a Associação Rumo ao Futuro (sala Snoezelen), e diversas empresas da região, para a 
realização de formação em contexto de trabalho. 

Todo o trabalho desenvolvido no âmbito do apoio a alunos com necessidades educativas especiais e com 
dificuldades de aprendizagem se tem traduzido em taxas de sucesso significativas. 

O desenvolvimento da componente experimental, evidente em todos os níveis de educação e ensino, 
contribui para melhorar a aprendizagem das ciências. Para além das atividades práticas e 
experimentais realizadas em contexto de sala de aula, existem diversos projetos que ajudam a fomentar 
uma atitude positiva face ao método científico, de entre os quais se destaca o Daphnia que, inclusive, 
incentiva a partilha de saberes e experiências entre alunos de anos e ciclos diferentes. 

A valorização da dimensão artística é um dos pontos fortes do Agrupamento e é evidente em várias 
iniciativas, com repercussões nas aprendizagens dos alunos. Está presente logo no 1.º ciclo na oferta a 
nível das atividades de enriquecimento curricular (ensino de inglês, atividade física e desportiva, ensino 
da música), na oferta opcional do 3.º ciclo (música, teatro e arte e comunicação), no curso profissional de 
Artes do Espetáculo-Interpretação, em parceria com a Pensarte - Associação de Educação e Criação 
Artística e no ensino articulado da música a alunos de uma turma do 5.º ano, em parceria com a 
Academia de Música de Almada. Outras iniciativas estão presentes nas atividades desenvolvidas nos 
Ateliês de Artes e de Fotografia, no Coro D’Anselmo, no projeto Comenius “Eco-Arte” e nos muitos 
trabalhos elaborados em expressão plástica, educação visual e educação tecnológica, que são objeto de 
exposições abertas à comunidade. 

Embora a maioria dos docentes do Agrupamento possua certificação na área das tecnologias informação 
e comunicação, os recursos existentes, apesar de suficientes, não têm sido determinantes no 
desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Só agora começam a ser exploradas as potencialidades 
dos quadros interativos, blogues, plataforma Moodle e jornal online, entre outros. 

Não estão instituídos procedimentos sistemáticos de supervisão da prática letiva que passem pela 
observação de aulas. Contudo, existe uma dinâmica já consolidada de trabalho colaborativo ao nível da 
planificação conjunta da atividade letiva, reflexão sobre os resultados, troca de experiências, produção 
de materiais didáticos e aferição de estratégias de atuação. 
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Os docentes elaboram por grupo/disciplina/ano de escolaridade alguns instrumentos de avaliação que 
partilham entre si. No entanto, e apesar de os testes diagnóstico serem aplicados em todas as turmas na 
mesma disciplina/ano de escolaridade, em todos os ciclos de ensino, na educação pré-escolar cada 
educadora faz uma avaliação diagnóstica, não normalizada, nem aferida. Não constitui, igualmente, um 
procedimento de aferição da avaliação o facto de nos testes de caráter formativo e sumativo, por norma, 
não serem elaboradas matrizes para os mesmos, e só em algumas disciplinas ser aplicado o mesmo teste 
em diferentes turmas. Um outro fator importante que facilitaria a aferição das aprendizagens dos 
alunos é a aplicação dos testes intermédios do Gabinete de Avaliação Educacional, aos quais o 
Agrupamento só aderiu em algumas das disciplinas. 

No final de cada período letivo é efetuada a análise e a reflexão dos resultados para ajustar/adequar as 
planificações e/ou implementar novas estratégias, bem como avaliar a eficácia das medidas adotadas 
nos projetos curriculares de turma. Neste aspeto, merece ser realçada a monitorização, que tem vindo a 
ser efetuada a nível das direções de turma, pelas respetivas coordenadoras, cimentada num trabalho de 
organização colaborativa. 

Os critérios de avaliação estão definidos por disciplina/área curricular de acordo com as competências 
específicas, considerando ponderações diferentes de classificação nos vários domínios, em função do ciclo 
de ensino básico ou do tipo de curso secundário (científico-humanístico ou profissional). 

 

Em síntese, o Agrupamento presta um serviço educativo de qualidade em resultado de práticas 
organizacionais eficazes e tem proporcionado um impacto claramente positivo na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos. Os pontos fortes predominam nos campos analisados, o 
que justifica a atribuição da classificação de BOM neste domínio.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

O sentimento de pertença e de identificação com o Agrupamento tem sido fomentado pela liderança 
forte e determinada evidenciada pela diretora e a sua equipa, marcada por uma cultura de incentivo ao 
desenvolvimento de projectos e de aproximação ao meio envolvente, e consubstanciada nos objetivos, 
metas e estratégias constantes do projeto educativo. 

Em termos de visão estratégica os responsáveis, para além do historial relevante que tem nos cursos 
científico-humanísticos, do ensino secundário, pretendem que o Agrupamento seja, também, uma 
referência na formação ligada às artes no concelho de Almada (onde a procura deste tipo de ensino é 
elevada). Neste sentido, celebrou uma parceria com a Associação Pensarte - Associação de Educação e 
Criação Artística, tendo em vista a oferta de cursos de multimédia, vídeo e teatro, entre outros, e a 
criação de um núcleo empreendedor e dinamizador de iniciativas de natureza cultural. 

Ao nível dos órgãos de gestão intermédia existem lideranças bastante participativas e colaborantes, cuja 
motivação é facilitada pela vontade em atingir objetivos comuns. 

Existe um grande dinamismo na realização de iniciativas mobilizadoras da comunidade educativa 
destinadas a envolvê-la na vida do Agrupamento, nomeadamente a festa de final de ano, a Feira de 
Projetos, as várias exposições e peças de teatro, os colóquios, as ações de sensibilização sobre saídas 
profissionais no final do 9.º ano e as oficinas de formação sobre temáticas variadas. 



 

 
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade – ALMADA 

8 

A proximidade evidenciada por todos os elementos da direcção e a abertura total ao diálogo é um 
incentivo para que o pessoal docente e não docente se encontre empenhado e motivado para o exercício 
das suas funções. As relações interpessoais são saudáveis e contribuem para a existência de um bom 
clima educativo. 

Subsiste uma grande abertura às parcerias educativas e ao desenvolvimento de projetos de natureza 
local, nacional ou internacional, que viabilizam a concretização do projeto educativo e têm impacto 
positivo nas aprendizagens dos alunos. Destacam-se, entre outras, as parcerias com a Câmara 
Municipal de Almada e as associações de pais e encarregados de educação (na implementação das 
atividades de apoio à família e actividades de enriquecimento curricular e vigilância dos refeitórios), 
instituições de ensino superior (ligadas à formação inicial e contínua de professores) e diversas 
entidades para a formação em contexto de trabalho. Quanto aos projetos internacionais, destacam-se os 
do programa Comenius - “Eco – Arte” e “The Future in our Hands”. 

 
GESTÃO 

A escola-sede (a funcionar em três turnos) e a Escola Básica do Pragal (que funciona em regime duplo) 
encontram-se sobrelotadas e só a boa racionalização dos espaços e a implementação de práticas de 
gestão e afetação de recursos humanos com perfil adequado têm impedido o comprometimento do ato 
educativo. 

A gestão de recursos físicos e materiais foi, nos últimos anos, condicionada pelo impasse relativo à 
intervenção da Parque Escolar, E.P.E. Só após a notificação sobre a suspensão da intervenção, o 
Agrupamento voltou a adquirir novos equipamentos, a repensar e a requalificar os espaços. 

A distribuição do serviço docente e a atribuição de determinados cargos e funções são efetuadas com 
base no conhecimento dos perfis pessoais e profissionais dos professores e num conjunto de critérios 
(elencado no documento Organização do Ano Letivo), de onde se destaca o da continuidade pedagógica, 
na manutenção de equipas e de cargos pedagógicos, nomeadamente da direção de turma. Ao nível do 
pessoal não docente, a ausência prolongada, por motivo de doença, da chefe dos serviços de 
administração escolar tem constrangido o funcionamento destes serviços, embora sem prejuízo do 
atendimento aos utentes. 

No final de cada ano letivo é realizado, junto dos docentes, um levantamento das suas necessidades de 
formação, a fim de se elaborar um plano consequente, que é implementado, geralmente de forma 
bastante dinâmica, uma vez que se verifica uma forte adesão por parte dos docentes. No ano de 2010 um 
número bastante significativo de docentes e não docentes frequentaram ações de formação de variadas 
temáticas, na sua maioria com impacto direto no desenvolvimento profissional e conducentes à 
prossecução dos objetivos do projeto educativo. A resposta foi assegurada, tanto pelo Centro de 
Formação de Escolas de Almada, como a nível interno, entre pares. O serviço de psicologia e orientação 
e a associação de pais e encarregados de educação da escola-sede também organizam alguns momentos 
(in)formativos, dirigidos a pais. 

Os meios de comunicação utilizados para efeitos de comunicação externa (o site, os endereços de correio 
eletrónico institucional e a plataforma Moodle, ainda recém-adotada) satisfazem as expetativas de 
alguns interlocutores, nomeadamente, dos encarregados de educação e dos alunos. Apesar dos esforços 
já efetuados na melhoria da circulação da informação, alguns docentes e não docentes consideram que 
os circuitos de comunicação interna deviam ser otimizados, uma vez que a informação não é recebida 
atempadamente. 
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AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

Esta unidade de gestão foi sujeita à primeira Avaliação Externa em Março de 2007, à data ainda escola 
não agrupada. Após a constituição do Agrupamento e a reformulação do projeto educativo, os 
responsáveis, a partir das debilidades então detetadas, e com a ajuda dos procedimentos 
autoavaliativos, que já na altura realizavam, começaram a delinear estratégias destinados a dar 
resposta às fragilidades existentes. 

A equipa de autoavaliação incidiu então a sua análise em quatro domínios fundamentais: organização e 
gestão, clima e ambiente educativos, resultados e relação projeto educativo/plano anual de atividades.  

A partir das conclusões a que chegou, foram criadas estratégias de melhoria que começaram a dar os 
seus frutos, nomeadamente com a construção de uma base de dados que permite a introdução e a 
consulta de atividades no plano anual de atividades e o seu relacionamento com os objetivos do projeto 
educativo; com a criação e funcionamento, em pleno, do Gabinete de Prevenção e Segurança; com alguma 
melhoria, embora ainda considerada insuficiente, da circulação da informação, através da criação da 
plataforma Moodle, dos endereços eletrónicos institucionais e blogues; com respostas educativas 
diversificadas para alunos com taxas de sucessos mais baixas. 

No ano letivo 2010-2011, e após formação especializada, a equipa avançou para um processo de 
autoavaliação através do modelo CAF (Common Assessment Framework). 

A partir dos resultados obtidos com o novo processo autoavaliativo foram delineadas, priorizadas e 
divulgadas ações de melhoria, havendo responsáveis para a monitorização de cada uma delas. De acordo 
com a cronologia estabelecida, vão sendo implementadas e produzindo efeitos, nomeadamente ao nível 
da comunicação interna. 

 
Em suma, a forte liderança, as lideranças intermédias bastante participativas, a eficiente e criteriosa 
gestão dos recursos e a consolidação do processo de autoavaliação, evidenciam práticas eficazes de 
gestão escolar, com impacto forte na melhoria das aprendizagens e dos resultados. Os pontos fortes 
predominam na totalidade dos campos em análise o que justifica a classificação deste domínio de 
MUITO BOM. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

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

 Trabalho desenvolvido nas disciplinas de Matemática e de Biologia e Geologia, do ensino 
secundário, com reflexo nos bons resultados obtidos nos exames nacionais; 

 Forte investimento no ensino nas áreas das artes e das ciências, com repercussão no percurso 
dos alunos, quer a nível do prosseguimento de estudos quer na inserção na vida ativa; 

 Muito boa relação estabelecida com a comunidade envolvente, nomeadamente autarquia e 
associações de pais e encarregados de educação, através de dinamização e participação 
conjuntas em diversas atividades e projetos; 

 Significativo desenvolvimento da componente prática e experimental, evidente em todos os 
níveis de educação e ensino, com contributo para a melhoria das aprendizagens das ciências; 

 Forte valorização da dimensão artística evidente em várias iniciativas, com repercussões nas 
aprendizagens dos alunos; 



 

 
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade – ALMADA 

10 

 Forte e determinada liderança da diretora e da sua equipa, que fomenta o sentimento de 
pertença e de identificação com o Agrupamento; 

 Lideranças intermédias bastante participativas e colaborantes, cuja motivação é facilitada pela 
vontade em atingir objetivos comuns. 

 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus 
esforços para a melhoria são as seguintes: 

 Reforçar o trabalho intra e interdepartamental no sentido de promover a gestão vertical do 
currículo e a sequencialidade das aprendizagens entre os vários níveis de educação e ensino; 

 Implementar mecanismos e instrumentos uniformes de avaliação que permitam aferir e 
conferir maior fiabilidade ao processo avaliativo; 

 Melhorar os circuitos de comunicação interna, de forma a facilitar e tornar célere a circulação 
da informação. 

 
 
 

A Equipa de Avaliação Externa: 

António Frade, Marta Romana, Paulo Cruz 


