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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 da Escola Secundária com 3.º Ciclo N.º 2 da 

Portela – Loures realizada pela equipa de avaliação que visitou esta Unidade de Gestão nos dias 12 e 13 de Março 

de 2008. 

 
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 a Escola Secundária com 3.º Ciclo N.º 2 da Portela – Loures, 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. 

 

A equipa de avaliação externa congratula-se com a atitude de colaboração demonstrada pelas pessoas com quem 

interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

 

O texto integral deste relatório, bem como um eventual contraditório apresentado pela Escola Secundária com 3.º 

Ciclo N.º 2 da Portela – Loures, 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 Escola 

 

A Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico n.º 2 da Portela iniciou a sua actividade em 1988 e situa-se na 

freguesia do mesmo nome do concelho de Loures.  

A freguesia da Portela, com uma área de 0,95 [Km2] e 15 441 habitantes, segundo os censos de 2001, é de 

constituição recente (4 de Outubro de 1985), embora a construção da urbanização tenha sido iniciada ainda nos 

anos 70, no local onde outrora existiam campos de exploração agrícola e velhas quintas senhoriais, como a Quinta 

da Vitória, onde já esteve instalado um estabelecimento de Ensino Superior. A Portela é um Bairro residencial de 

classe média e média alta que foi projectado de raiz, tendo havido uma preocupação para que não fosse um 

“dormitório” da capital. Por isso, foi criada uma rede de estabelecimentos de educação e ensino que permitem um 

percurso desde a Educação Pré-Escolar até ao terminus do Ensino Secundário.  

A Escola é frequentada por 1087 alunos distribuídos por 44 turmas. Esta população é proveniente, na sua maioria, 

da urbanização da Portela, embora haja também, e cada vez mais, um número significativo vindo das freguesias 

limítrofes do Bairro, como por exemplo, Prior Velho, Sacavém, Moscavide, Camarate, Olivais, Apelação e Unhos. A 

maioria dos discentes pertence a um nível socioeconómico médio ou alto. Por isso, o número de alunos que 

necessita do apoio da Acção Social Escolar é baixo – 39 alunos, 33 do Escalão A e 6 do Escalão B. O número de 

alunos cuja língua materna não é o português é reduzido, representando apenas cerca de 2,9% do corpo discente. 

A maioria dos pais e encarregados de educação apresenta um nível de escolaridade que se situa entre o 12.º ano e 

o curso superior.  

O corpo docente é constituído por 87 professores, 46 são do Quadro da Escola, sendo 27 titulares, 17 pertencem 

ao Quadro de Zona Pedagógica e 24 são contratados.  

O pessoal não docente é constituído por 36 elementos, sendo 17 do quadro da Escola e 19 contratados. Destes, 8 

são administrativos, 22 auxiliares de acção educativa, 1 auxiliar técnico, 2 cozinheiras e 3 guardas-nocturnos. 

A Escola é constituída por 7 blocos. Tem salas de aula, laboratórios de Física e Química, salas de Ciências (com um 

biotério), salas de Informática, oficina de artes, sala de audiovisuais/auditório, oficina de expressão dramática, 

Biblioteca Escolar/Centro de Recursos, sala de professores, gabinetes, serviços de reprografia, bar e refeitório e 1 

pavilhão gimnodesportivo. 

No presente ano lectivo, foram constituídas 18 turmas do 3.º Ciclo do Ensino Básico (CEB): 6 de cada ano de 

escolaridade. No Ensino Secundário, funcionam 25 turmas, sendo 22 dos Cursos Científico-Humanísticos (Ciências 

e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Ciências Sociais e Humanas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais) e 3 

do Curso Tecnológico de Desporto. 

 

III – Conclusões da avaliação por domínio 

 

1. Resultados   Bom 

 

Nos anos lectivos de 2005/2006 e de 2006/2007, as classificações médias nos exames do 9.º ano de 

escolaridade, nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, foram superiores às médias nacionais. 

No Ensino Secundário, nos mesmos anos lectivos, constata-se que as médias das classificações de exame dos 

alunos interno nas disciplinas de Português e Matemática foram superiores às médias nacionais. 

No triénio de 2004/2005 a 2006/2007 houve uma variação na média das classificações de exame nas disciplinas 

de Português e de Matemática, mas as classificações foram superiores às classificações médias nacionais. 

Os resultados académicos estão relacionados – de acordo com a reflexão que tem vido a ser realizada pela Escola, 

nomeadamente em sede de CE e de Conselho Pedagógico – com o nível socioeconómico das famílias, o 

envolvimento e a experiência dos professores no apoio aos alunos, bem como a articulação dos mesmos a nível do 

“Trabalho de Pares” – entre docentes da mesma disciplina do mesmo ano ou de anos diferentes – e com as 

estratégias que têm vindo a ser adoptadas. 

As taxas de abandono escolar, em ambos os níveis de ensino, não têm sido significativas. 

Os alunos identificam-se com a Escola e, de um modo geral, têm um bom relacionamento com os docentes e com 

o pessoal não docente. Presentemente, não existem grandes problemas de indisciplina. 

Alguns alunos sentem que o seu trabalho e o seu esforço em superar dificuldades não são devidamente 

valorizados, como por exemplo, o facto de o Quadro de Excelência não estar colocado numa área da Escola com 

visibilidade. 

A valorização das aprendizagens estimulada pela Escola vai ao encontro das expectativas, da grande maioria dos 

alunos e dos respectivos encarregados de educação, que se orientam no sentido do prosseguimento de estudos 

de nível superior.  
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2. Prestação do serviço educativo Bom 

 

A organização da Escola reflecte bem a intencionalidade estratégica de garantir a articulação e a sequencialidade 

na prestação do serviço educativo. 

O acompanhamento da prática lectiva de cada professor, ao nível da preparação e da relação pedagógica, é feita 

pelos Coordenadores de Departamento e Delegados do Grupo de docência, bem como no trabalho de pares. No 

Departamento de Matemática, no âmbito do Plano de Acção para a Matemática, a prática da co-docência em sala 

de aula é considerada muito positiva pela reflexão, planeamento, construção de materiais e instrumentos de 

avaliação comuns. 

A Escola, pelo facto de não ter casos graves entre os seus alunos com necessidades educativas especiais, não 

desenvolve estratégias específicas e não tem organizado apoios individuais, sendo os existentes feitos em grupo, 

seja qual for a dificuldade de aprendizagem. 

A Escola está fundamentalmente vocacionada para o prosseguimento de estudos, pois a maioria dos alunos 

pretende ingressar no Ensino Superior.  

A Escola tem em atenção a dimensão artística, não só com a criação dos Clubes de Artes e de Teatro como 

também com a oferta da disciplina de Oficina de Expressão Dramática no 3.º CEB. 

 

3. Organização e gestão escolar   Bom 

 

O Projecto Educativo (PE) define as orientações e realizações que podem conduzir à efectividade das novas 

soluções educativas e ao aprofundamento da autonomia da Escola. Todavia, os objectivos definidos são, ainda, 

pouco orientadores da acção educativa, estando o Conselho Pedagógico a trabalhar no estabelecimento de metas 

e indicadores para os mesmos. 

O Projecto Curricular de Escola (PCE) define os objectivos estabelecidos para o desenvolvimento da acção 

educativa numa perspectiva de inter-relação de saberes, valores e atitudes. 

O CE, na gestão dos recursos humanos, tem em conta as competências pessoais e profissionais dos professores e 

do pessoal não docente. 

O número de auxiliares de acção educativa é reduzido, tendo em conta o elevado número de alunos, a tipologia e 

dimensão da Escola. 

O CE demonstra ter uma gestão cuidada dos diferentes espaços escolares e respectivos equipamentos. No 

entanto, o interior de alguns pavilhões necessita de uma intervenção mais profunda a nível de pintura. Por outro 

lado, tem havido uma aposta no alargamento do parque informático, na consolidação de uma rede interna e de 

uma plataforma Moodle, de modo a permitir que estes equipamentos entrem no quotidiano das práticas 

pedagógicas. 

Os contactos dos encarregados de educação com a Escola são frequentes, sobretudo através dos Directores de 

Turma (DT), tanto a nível individual como nas reuniões calendarizadas.  

Os responsáveis da Escola pautam-se por princípios de equidade e justiça procurando, para cada caso, soluções 

específicas que consideram ser as mais adequadas.  

 

4. Liderança    Muito Bom 

 

A direcção tem uma liderança forte, tendo a Presidente um papel de destaque, e pretende que a Escola seja 

reconhecida externamente como uma referência de exigência e de qualidade que responda às características e às 

expectativas da comunidade escolar, cujo grande objectivo é o prosseguimento de estudos no Ensino Superior.  

A auto-avaliação e a avaliação externa são vistas pelo CE, como uma estratégia indispensável para o reforço da 

autonomia da Escola. 

Os órgãos de gestão têm uma visão estratégica, claramente definida que orienta a sua acção e a das diferentes 

estruturas de orientação educativa. 

A Assembleia de Escola (AE) exerce uma liderança discreta, com um trabalho continuado, reflectido e discutido. 

A Escola manifesta uma atitude de abertura à inovação, tendo em conta os projectos que tem vindo a aderir.  

A articulação com a comunidade local ao nível das parcerias e protocolos tem se efectuado de uma forma 

consistente com algumas instituições, como por exemplo, a Junta de Freguesia da Portela e o Centro de Saúde – 

Extensão de Moscavide. 
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5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da Escola Bom 

 

O processo de auto-avaliação foi implementado pela primeira vez, no ano lectivo de 2004/2005, por determinação 

do CE, com a constituição de um Observatório de Qualidade de Escola (OQE). A par deste trabalho ia sendo 

efectuada a análise e reflexão do sucesso académico pelo CE e Conselho Pedagógico. 

No final do ano lectivo de 2006/2007, o CE adoptou um novo modelo de auto-avaliação, baseado no Common 

Assessment Framework (CAF). A equipa de auto-avaliação, tendo em conta o modelo, elaborou inquéritos por 

questionário aplicados a alunos, docentes, pessoal não docente e encarregados de educação, para serem 

identificados pontos fortes e fracos da organização escolar. Os resultados foram apresentados à comunidade 

escolar e estarão disponíveis brevemente na plataforma da Escola. No que diz respeito à análise dos resultados 

académicos, a equipa de auto-avaliação elaborou uma proposta que foi apresentada ao Conselho Pedagógico em 

Dezembro de 2007, estando a mesmo a ser analisada nos Departamentos Curriculares.  

A política educativa seguida pela Escola, tendo em conta as actividades de auto-avaliação já desenvolvidas e as 

decisões levadas a cabo pelo CE, sugerem que há condições para que se verifique um progresso sustentado no 

âmbito da auto-avaliação. 

 
IV – Avaliação por factor 

 

1. Resultados 

 

1.1 Sucesso académico    

 

Com base nos dados constantes do Perfil de Escola e nos disponibilizados pelo CE, verifica-se que, no ano lectivo 

de 2006/2007, as taxas de transição/conclusão, no Ensino Básico, foram 99,3% no 7.º ano, 98,7% no 8.º ano e 

96,9% no 9.º ano. Nos anos lectivos de 2005/2006 e de 2006/2007, as classificações médias nos exames do 9.º 

ano de escolaridade, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática (3,0, 3,5, 3,0 e 2,6, respectivamente), 

foram superiores às médias nacionais (2,7, 3,2, 2,4 e 2,2, respectivamente). É de salientar que, nos dois anos 

lectivos referidos, nestas disciplinas, as diferenças entre as classificações internas finais (3,2, 3,5, 3,2 e 3,5, 

respectivamente) e as classificações médias nos exames do 9.º ano de escolaridade não foram significativas. 

Analisando os dados disponibilizados pelo CE, nos dois últimos anos lectivos, constata-se que as taxas de 

retenção nos três anos de escolaridade do 3.º CEB diminuíram acentuadamente.   

No Ensino Secundário, no ano lectivo de 2006/2007, as taxas de transição/conclusão nos Cursos 

Científico-Humanísticos foram de 88,8% no 10.º ano, 93,5% no 11.º ano e 80,0% no 12.º ano. As taxas de 

transição/conclusão no Curso Tecnológico foram de 73,1% no 10.º ano, 90,0% no 11.º ano e 44,4% no 12.º ano. 

No ano lectivo de 2006/2007, constata-se que as médias das classificações de exame dos alunos internos nas 

disciplinas de Português (11,5) e Matemática (13,3) foram superiores às classificações médias nacionais (11,3 e 

10,6, respectivamente). No triénio de 2004/2005 a 2006/2007 houve uma variação na média das classificações de 

exame dos alunos internos na disciplina de Português (11,9, 13,7, e 11,5, respectivamente), mas foram superiores 

às classificações médias nacionais (11,3, 11,7, e 11,3, respectivamente). Na disciplina de Matemática verificou-se 

também uma variação na média das classificações (12,3, 10,9 e 13,3), para além de terem sido superiores às 

classificações médias nacionais (7,7, 8,0 e 10,6, respectivamente). É de referir que, no triénio mencionado, nestas 

disciplinas, as diferenças entre as classificações internas finais (14,1, 14,1, 13,8, 13,7, 13,2 e 13,9, 

respectivamente) e as classificações médias nos exames do 12.º ano de escolaridade não foram significativas. 

As disciplinas com menor sucesso, nos anos lectivos referidos, têm sido as Ciências Físico-Química, o Inglês e a 

Filosofia.  

Os resultados académicos estão relacionados – de acordo com a reflexão que tem vido a ser realizada pela Escola, 

nomeadamente em sede de CE e de Conselho Pedagógico – com o nível socioeconómico das famílias, o 

envolvimento e a experiência dos professores no apoio aos alunos, bem como a articulação dos mesmos a nível do 

“Trabalho de Pares” – entre docentes da mesma disciplina do mesmo ano ou de anos diferentes – e com as 

estratégias que têm vindo a ser adoptadas, como por exemplo, o Plano de Acção para a Matemática, o Plano 

Nacional de Leitura, o Programa Rede de Bibliotecas Escolares e o Programa “Computadores, Rede e Internet na 

Escola” (CRIE), bem como a rede de apoios educativos organizada. 

As taxas de abandono escolar, nos dois níveis de ensino, não têm sido significativas. 

De acordo com um estudo efectuado pela Escola sobre o percurso escolar dos seus alunos, grande parte da 

população estudantil que termina o 3.º CEB prossegue os estudos e no caso dos que terminam o Ensino 

Secundário, a percentagem de colocação no Ensino Superior é mais de 80%.   
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A Escola não tem comparado, formalmente, os resultados escolares obtidos com os de outras escolas.  

 

1.2 Participação e desenvolvimento cívico       

 

Os alunos identificam-se com a Escola e, de um modo geral, têm um bom relacionamento com os docentes e com 

o pessoal não docente. Encontram-se representados no Conselho Pedagógico e na AE e têm acesso à discussão e 

aprovação dos diferentes projectos da Escola, como por exemplo, o PE.  

Os alunos podem utilizar os computadores e o espaço do Ginásio para desenvolverem e/ou treinarem as suas 

actividades, sem que seja necessário a presença de um adulto, pois são responsabilizados pelas suas atitudes e 

comportamentos. A Associação de Estudantes, apesar de ter tido alguns problemas na realização do desfile de 

Carnaval, por não ter solicitado as devidas autorizações, de acordo com os prazos estabelecidos, pretende ainda 

efectuar algumas actividades, como por exemplo, um Curso de PlayStation. 

A Escola tem promovido o reconhecimento e a procura da excelência, quer em termos de actuação, quer de 

resultados, através, designadamente de Prémios de Melhor Aluno, Quadro de Excelência, o Aluno Melhor 

Companheiro e a distinção pública de projectos relevantes para a Escola. No entanto, alguns alunos sentem que o 

seu trabalho e o seu esforço em superar dificuldades não são devidamente valorizados, como por exemplo, pelo 

facto de o Quadro de Excelência não estar colocado numa área da Escola com visibilidade. 

No início de cada ano escolar, os alunos do 7.º ano são recebidos pelos DT que lhes entregam o “Caderno do 

Aluno”. Este caderno contém informações e normas sobre o funcionamento da Escola, bem como indicações sobre 

os serviços/gabinetes. Esta recepção integra um peddypaper e a representação de uma peça de Teatro pelos 

colegas mais velhos do Clube de Teatro. Nas primeiras semanas de aulas, é feita uma visita guiada à Biblioteca 

para que os novos alunos se familiarizem com o espaço e fiquem a conhecer todas as mais-valias de que esta 

dispõe. 

A educação para a cidadania é feita, transversalmente, em todas as disciplinas, tendo em conta que faz parte do 

lema do PE – “Educar para a formação científica, a cidadania e a autonomia”, mas é na área curricular não 

disciplinar de Educação Cívica que lhe é dado maior ênfase. Por isso, são desenvolvidas actividades como a 

dinamização de debates, a visionação de filmes e a elaboração de trabalhos de pesquisa e de sistematização da 

informação sobre diversos temas previamente escolhidos pela Escola. Esta área, sempre que possível, é entregue 

ao Director de Turma no 7.º ano e nos 8.º e 9.º anos é da responsabilidade de um docente das disciplinas de 

Geografia ou de História. 

No ano lectivo transacto, uma turma desenvolveu um projecto no âmbito do ano europeu da igualdade de 

oportunidades para todos. O Projecto denominado “MMM – múltiplos modos do mesmo” venceu o concurso 

nacional. A Escola aderiu ao Programa/Concurso “Escola Alerta” 2007/2008, promovido pelo Instituto Nacional de 

Reabilitação, que tem como objectivo sensibilizar os alunos para a igualdade de oportunidades relativamente às 

questões da deficiência. Com este propósito, e no âmbito da disciplina de Geografia, uma turma do 11.º ano 

concorreu a este Programa com um projecto cujo objecto de estudo, sobre estas matérias, foi a Escola e a 

Freguesia da Portela.   

 

1.3 Comportamento e disciplina      

 

Os alunos têm, de um modo geral, um comportamento disciplinado, conhecendo e cumprindo as regras de 

funcionamento da Escola, não existem grandes problemas de indisciplina. Contudo, todas as situações, deste 

género, que surgem são comunicadas aos DT que, quando entendem por conveniente, informam a Presidente do 

Conselho Executivo para, em conjunto, se encontrar a melhor resposta. A Escola tem conseguido resolver estes 

casos porque actua com celeridade, existindo equidade nos modos de actuação dos vários DT, havendo 

articulação com o órgão de gestão, com as Coordenadoras de Ciclo e uma rápida comunicação aos encarregados 

de educação, o que na generalidade se tem mostrado eficaz.  

Todavia, é de referir que, apesar de serem situações novas na Escola, começam a surgir algumas situações de 

bullying, que têm sido resolvidas confrontando os agressores e transmitindo confiança aos ameaçados. Em termos 

de prevenção, está a ser feito um trabalho de sensibilização para que os alunos sintam que devem confiar nos 

adultos e que se forem vítimas de bullying devem, de imediato, solicitar ajuda. 

 
1.4 Valorização e impacto das aprendizagens    

 

A Escola valoriza e estimula, de uma forma muito convincente, as aprendizagens escolares dos alunos, mormente 

através do empenhamento e da articulação do corpo docente no âmbito do “Trabalho entre Pares”, da adesão a 
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vários Programas/Projectos e de implementação de diferentes medidas, como por exemplo, o Plano de Acção para 

a Matemática, o Plano Nacional de Leitura, o Programa Rede de Bibliotecas Escolares, o Programa CRIE, o Desporto 

Escolar, o Projecto SERONLINE e os Prémios de Melhor Aluno e o Quadro de Excelência.  

Esta valorização das aprendizagens vai ao encontro das expectativas, da grande maioria dos alunos e dos 

respectivos encarregados de educação, que se orientam no sentido do prosseguimento de estudos de nível 

superior.  

 

2. Prestação do serviço educativo 

 

2.1 Articulação e sequencialidade      

 
A organização da Escola reflecte bem uma intencionalidade estratégica em garantir a articulação e a 

sequencialidade na prestação do serviço educativo. Prova desta orientação é a implementação de equipas 

educativas, a que chamaram “Trabalho de Pares”, constituídas por professores da mesma disciplina, de anos 

diferentes ou do mesmo ano de ensino, de forma não só a garantir a articulação intradepartamental como, 

também, a poderem interagir a nível do Departamento ou a nível dos diferentes grupos de docência. Esta prática 

tem proporcionado a interacção entre os professores da mesma disciplina, independentemente do ano de 

escolaridade e promovido a articulação horizontal e vertical. É opinião geral, que lentamente se está a construir 

uma lógica de Departamento, embora reconheçam que ainda privilegiam intencionalmente a lógica da disciplina. 

Para além das evidências referidas, há como linha orientadora, seguida em todos os Departamentos, a 

continuidade dos docentes no mesmo ciclo e/ou nos dois níveis de ensino, sendo as diferentes disciplinas do 

currículo trabalhadas, intencionalmente, para aquisição de pré-requisitos pensados em termos das futuras 

aquisições, ao nível do Ensino Secundário. Esta medida tem, ao mesmo tempo, a intenção de garantir a 

sequencialidade e aumentar a exigência no 3.º CEB. Contudo, a sequencialidade das aprendizagens não tem sido 

objecto de reflexão conjunta com a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de origem da maior parte dos alunos, apesar 

da boa relação institucional. 

O desenvolvimento na Escola de um conjunto de clubes e projectos transdisciplinares tem reforçado a articulação 

entre os diferentes saberes.  

 

2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula   

 

O acompanhamento da prática lectiva de cada professor, ao nível da preparação e da relação pedagógica, é feita 

pelos Coordenadores de Departamento e Delegados do Grupo de docência, bem como no trabalho de pares. 

Todavia, as situações de observação da prática lectiva em sala de aula são raras. 

No Departamento de Matemática, no âmbito do Plano de Acção para a Matemática, a prática da co-docência em 

sala de aula é considerada muito positiva pela reflexão, planeamento, construção de materiais e instrumentos de 

avaliação comuns. Todavia, esta prática não tem sido utilizada por qualquer outro Departamento.  

A confiança nos resultados académicos obtidos passa pela realização de testes de diagnóstico comuns, em 

algumas disciplinas, pela calibração dos testes e classificações, sendo mesmo, em alguns casos, a correcção 

partilhada para aferir critérios. Este processo é completado pela análise dos dados da avaliação em Conselho de 

Turma. O trabalho desenvolvido e os resultados escolares obtidos são analisados nos Departamentos Curriculares 

e no Conselho Pedagógico. Esta reflexão conduz, muitas vezes, a propostas de apoios com encaminhamento dos 

alunos para os espaços de apoio educativo (Oficinas).  

Apesar da Escola fazer uma aposta na formação do pessoal docente, centrada no diagnóstico das necessidades, a 

formação disponibilizada pelo Centro de Formação Loures Oriental, para este ano lectivo, não tem grande 

articulação com os objectivos definidos e com as necessidades de formação sentidas. Ao nível da formação nas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem havido muita, orientada por um professor da Escola. 

 

2.3 Diferenciação e apoios    

 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) tem a seu cargo o apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem, 

a orientação escolar e profissional, a informação sobre o acesso ao Ensino Superior e o encaminhamento para 

Cursos de Educação e Formação em Escolas das proximidades, pois esta, pelas suas características, não está 

vocacionada para estes cursos. 
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Os alunos com necessidades educativas especiais já chegam à Escola devidamente sinalizados e com orientação a 

determinadas disciplinas, continuando com as medidas já propostas, embora os planos possam vir a ser 

reformulados. 

A Escola, pelo facto de não ter entre os seus alunos casos graves entre os seus alunos com necessidades 

educativas especiais não desenvolve estratégias específicas e não tem organizado apoios individuais, sendo os 

existentes feitos em grupo, seja qual for a dificuldade de aprendizagem. Os apoios existentes incidem em planos 

de recuperação para os alunos que revelam dificuldades de aprendizagem e desenvolvem-se em espaços 

designados por Oficinas. Estes são elaborados no 1.º período, bem como os Planos de Resolução de Dificuldades, 

no Ensino Secundário, para alunos com classificação negativa em qualquer disciplina, sendo da responsabilidade 

do professor da mesma e do responsável da Oficina, para qualquer nível de ensino. 

Apesar das características da população escolar não existem planos de desenvolvimento.  

Ainda, no âmbito dos apoios educativos, foi implementado o Plano de Acção para a Matemática, cujo principal 

objectivo é melhorar a aprendizagem e o desempenho das competências em matemática dos alunos do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico. 

As actividades constantes do Plano Anual de Actividades, nomeadamente as visitas de estudo a instituições 

relacionadas com as opções dos alunos e com o mundo do trabalho, não foram organizadas em conjunto com 

SPO. 

Para além da atenção concedida às dificuldades de aprendizagem, a técnica de orientação escolar e profissional 

estabelece e desenvolve com os alunos do 9.º ano, ao longo do ano lectivo, um programa de informação e 

aconselhamento vocacional dos alunos, individual e em grupo, com a aplicação de testes e entrevistas. Com os 

alunos do 10.º ano procede à orientação/reorientação, à análise das causas que os levaram a procurar o SPO e à 

mudança de percurso. Com os alunos do 12º ano não foi desenvolvido qualquer plano específico, a não ser a 

vinda à Escola de instituições do Ensino Superior para informação sobre as suas ofertas. 

A Escola trabalha com regularidade com as psicólogas do Centro de Saúde e com a equipa da Saúde Escolar da 

Extensão de Moscavide (médico e enfermeira) em actividades nas áreas da alimentação e comportamentos de 

risco. O Centro de Saúde recebe as informações da Escola, recolhidas e analisadas pelo Gabinete de Apoio ao 

Aluno, sendo depois o projecto comum divulgado, no início do ano lectivo, a toda a comunidade. O Gabinete de 

Apoio ao Aluno, onde estão sempre presentes professores do Projecto Educação para a Saúde, presta apoio aos 

alunos em áreas do desenvolvimento físico e psicológico, promovendo acções para os alunos e os encarregados 

de educação. 

 

2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem    

 

A maior parte dos alunos do Ensino Secundário escolhe Cursos Científico-Humanísticos, privilegiando a Escola as 

aprendizagens nestas áreas. No entanto, oferece, também, o Curso Tecnológico de Desporto. Este 

estabelecimento de ensino está fundamentalmente vocacionado para o prosseguimento de estudos, pois a maioria 

dos alunos pretende ingressar no Ensino Superior.  

A valorização dos saberes académicos é reforçada pelas actividades dos Clubes existentes (Teatro, Artes, Ciências, 

Matemática, Protecção Civil e Desporto Escolar). Deve, ainda, registar-se a abertura aos contributos de outros 

saberes não escolares, adquiridos através de visitas de estudo a empresas e locais de interesse social e cultural. A 

falta de material adequado a um ensino mais experimental faz com que a componente prática na área das Ciências 

não seja tão desenvolvida quanto as aprendizagens requerem.  

A Escola tem em atenção a dimensão artística, não só com a criação dos Clubes de Artes e de Teatro como 

também com a oferta da disciplina de Oficina de Expressão Dramática no 3.º CEB. 

As actividades desenvolvidas pela Biblioteca Escolar/Centro de Recursos têm como grande objectivo o incentivo à 

leitura e o ao enriquecimento cultural.      

 

3. Organização e gestão escolar 

 

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade    

 

O PE elaborado para o triénio 2007/2008 – 2009/2010, define as orientações e realizações que podem conduzir à 

efectividade das novas soluções educativas e ao aprofundamento da autonomia da Escola. O lema do PE é “Educar 

para a formação científica, cidadania e autonomia” e assenta em princípios orientadores para as áreas que a 

Escola estabeleceu como prioritárias, definidas com a participação da comunidade educativa através das diferentes 

estruturas. As áreas de intervenção são as seguintes: Documentos estruturantes criadores da identidade da Escola 



 Relatório de Avaliação Externa 

 
 

 

Escola Secundária com 3.º Ciclo N.º 2 da Portela 
12 a 13 de Março de 2008 

   
9 

– elaboração, execução e avaliação do seu grau de execução; Educação para a formação científica, cidadania e 

autonomia; Recursos humanos e sua valorização; Recursos materiais e instalações; Relações com a comunidade e 

participação em projectos e programas”. Contudo, os objectivos definidos são, ainda, pouco orientadores da 

acção educativa, estando o Conselho Pedagógico a trabalhar no estabelecimento de metas e indicadores para os 

mesmos. 

O Regulamento Interno (RI), cuja actualização foi aprovada em 2007, resulta de um trabalho partilhado entre todos 

os membros da comunidade escolar. O RI define as normas referentes a cada um dos órgãos de administração e 

gestão, das estruturas de orientação educativa e dos serviços educativos que regulam a vida interna da Escola.  

O PCE define os objectivos que a Escola estabeleceu para o desenvolvimento da sua acção educativa numa 

perspectiva de inter-relação de saberes, valores e atitudes. Contempla, entre outros aspectos, as opções curricular 

do 3.º CEB e do Ensino Secundário, a organização das áreas curriculares não disciplinares, bem como critérios de 

avaliação, finalidades dos Clubes/Projectos de Desenvolvimento Educativo.  

O PCE concretiza-se através dos Projectos Curriculares de Turma que são discutidos e trabalhados nos Conselhos 

de Turma e sujeitos a reformulações, nas reuniões intercalares e de final de período, em função da análise da sua 

adequação à turma. 

O Plano Anual de Actividades é um documento elaborado a partir do PE, programa as actividades a desenvolver, 

define os respectivos objectivos específicos, identifica os recursos envolvidos e os instrumentos de avaliação 

adoptados. 

A Área de Projecto é atribuída consoante o ano de escolaridade: no 7.º ano aos docentes de Historia e Ciências 

Físico-Química; no 8.º ano aos docentes das TIC (de acordo com a legislação em vigor) e no 9.º ano aos docentes 

de Ciências Naturais. O Estudo Acompanhado é atribuído aos docentes de Língua Portuguesa e Matemática, sendo 

o Coordenador do 3.º CEB o responsável por estas áreas.  

A Ocupação Plena dos Tempos Escolares dos alunos, vulgo aulas de substituição, está organizada conforme o 

legalmente previsto. 

 

3.2 Gestão dos recursos humanos   

 

O CE, na gestão dos recursos humanos, tem em conta as competências pessoais e profissionais dos professores e 

do pessoal não docente. A distribuição do serviço docente assenta, sempre que possível, na continuidade 

pedagógica. A maioria do corpo docente é estável e experiente, com longos anos de permanência na Escola. 

Na atribuição das direcções de turma, é tido em consideração o perfil do docente que mais se adequa às 

características das turmas e, sempre que possível, existe continuidade dos DT em cada ciclo de estudos, por 

forma a desenvolver um trabalho continuado e consequente, em termos de integração e promoção do sucesso 

escolar. 

A integração de docentes, colocados pela primeira vez na Escola, é realizada pelo CE e Coordenadores de 

Departamento. 

A gestão do serviço do pessoal não docente atende às competências profissionais e pessoais de cada um. No que 

respeita aos auxiliares de acção educativa existe rotatividade na atribuição de tarefas. O seu número é reduzido, 

tendo em conta o elevado número de alunos, a tipologia e dimensão do espaço escolar. 

Nos Serviços de Administração Escolar, o número de funcionários administrativos é equilibrado. Estes Serviços têm 

vindo a ser, gradualmente organizados por gestão de processos, existindo nas áreas de tesouraria e contabilidade 

responsáveis que respondem pela qualidade do serviço prestado.  

No último triénio, o pessoal administrativo tem realizado acções de formação, nomeadamente “Qualidade e 

Modernização Administrativa”, “O SIADAP”, “CONTAB”, “Aplicação Informática para o POC - Educação II”, “Plano 

Oficial de Contabilidade Sector da Educação Aplicação Informática CONTAB” e “Regime de Carreiras de PD e PND”. 

Os auxiliares de acção educativa também frequentaram acções de formação, designadamente “Tecnologia da 

Informação e Comunicação”, “Comunicação e Relações Interpessoais”, “Formação Educacional Apoio Pedagógico”, 

“Sistema Educativo” e “Escola Promotora da Saúde”.  

 

3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros     

 

O CE demonstra ter uma gestão cuidada dos diferentes espaços escolares e respectivos equipamentos. As 

condições físicas da Escola são adequadas, tanto nas instalações como nos espaços específicos, nomeadamente 

laboratórios de Física e Química, Biblioteca Escolar/Centro de Recursos, salas de informática e pavilhão 

gimnodesportivo. Contudo, os equipamentos laboratoriais necessários para o desenvolvimentos dos novos 

currículos são insuficientes. 
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A Escola tem vindo a proceder, sempre que possível, a obras de conservação das salas e outros espaços, a zelar 

pela limpeza e manutenção dos equipamentos. No entanto, o interior de alguns pavilhões necessita de uma 

intervenção mais profunda a nível de pintura. Por outro lado, tem havido uma aposta no alargamento do parque 

informático, na consolidação de uma rede interna e de uma plataforma Moodle, de modo a permitir que estes 

equipamentos entrem no quotidiano das práticas pedagógicas. 

Em termos financeiros, a Escola consegue captar receitas através do aluguer do pavilhão gimnodesportivo e 

através de projectos em que participa. 

As opções orçamentais são definidas pelo Conselho Administrativo, tendo em conta as orientações da AE. 

 

3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa    

 

A Escola tem Associação de Pais e Encarregados de Educação que estão representados na Assembleia de Escola, 

no Conselho Pedagógico e cada turma tem o seu Representante. 

Os contactos dos encarregados de educação com a Escola são frequentes, sobretudo através dos DT, tanto a nível 

individual como nas reuniões calendarizadas. Os DT revelam disponibilidade para a comunicação com os 

encarregados de educação, tanto através de contactos pessoais como por via telefónica e mesmo por correio 

electrónico e flexibilizam os horários de atendimento, marcando as reuniões em horário pós-laboral. 

A Escola tem promovido o envolvimento dos pais em apresentações do grupo de teatro, em actividades do 

Desporto Escolar (voleibol, ginástica e dança), em acções de sensibilização no âmbito da educação para a saúde, 

em exposições, feiras e encontros na Biblioteca Escolar. 

 

3.5 Equidade e justiça    

 

Os responsáveis da Escola pautam-se por princípios de equidade e justiça procurando, para cada caso, soluções 

específicas que consideram ser as mais adequadas. A equidade tem estado presente, na distribuição do serviço 

docente, na elaboração de horários, na constituição de turmas, na avaliação das aprendizagens, não existindo 

selecção de alunos no início de cada ciclo (7.º e 10.º anos), e na actuação dos DT. Verifica-se uma actuação 

sistemática de identificação e encaminhamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem para actividades de 

apoio educativo nas várias disciplinas.   

 

4. Liderança 

 

4.1 Visão e estratégia    

 

Os órgãos de administração e gestão da Escola têm uma visão estratégica, claramente definida que orienta a sua 

acção e a das diferentes estruturas de orientação educativa. 

O CE tem uma forte liderança, sendo de destacar o papel da Presidente, e pretende que a Escola seja reconhecida 

externamente como uma referência de exigência e de qualidade que responda às características e às expectativas 

da comunidade escolar, cujo objectivo primeiro é o prosseguimento de estudos no Ensino Superior.  

A auto-avaliação e a avaliação externa são vistas pelo CE, como uma estratégia indispensável para o reforço da 

autonomia da Escola. 

 

4.2 Motivação e empenho   

 

A direcção da Escola demonstra estar motivada, conhecer bastante bem a sua área de acção e pratica uma gestão 

eficaz, obrigando ao comprometimento e responsabilidade dos diferentes órgãos e estruturas de orientação 

educativa.  

A AE exerce uma liderança discreta, com um trabalho continuado, reflectido e discutido.  

Os professores e o pessoal não docente revelam empenho no exercício das suas funções, sendo o absentismo 

bastante reduzido, afirmando os pais e os alunos que o ambiente escolar é bom e que a Escola os prepara muito 

bem. 
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4.3 Abertura à inovação  

 

A Escola manifesta uma atitude de abertura à inovação, tendo em conta os projectos que tem vindo a aderir, 

nomeadamente o Plano de Acção para a Matemática, o Programa “Rede de Bibliotecas Escolares”, o Plano Nacional 

de Leitura, o Projecto CRIE e o Desporto Escolar.  

O CE está apostado em desenvolver a comunicação entre os diferentes sectores da escola (CE, Conselho 

Pedagógico, DT, professores, Serviços Administrativos, alunos e os restantes elementos da comunidade), através 

de novos mecanismos da informação digital (plataforma Moodle) e da página da Internet, sendo esta já um canal 

de divulgação das orientações, das actividades escolares e de comunicação com toda a comunidade.  

 

4.4 Parcerias, protocolos e projectos   

 

A articulação com a comunidade local ao nível das parcerias faz-se, essencialmente com o Centro de Saúde – 

Extensão de Moscavide, Rotary Clube da Portela, Instituto Português de Oncologia (no âmbito da prevenção do 

cancro do colo do útero) e com a Biblioteca da Paróquia de Cristo Rei da Portela, bem como estabeleceu 

protocolos com a Junta de Freguesia da Portela para utilização dos seus espaços, com a Direcção Geral da 

Reinserção Social para a prestação de trabalho a fazer na comunidade e no âmbito dos estágios pedagógicos com 

a Universidade Lusófona, com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e com a Escola Superior de 

Educação de Lisboa. 

 

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da Escola    

 

5.1 Auto-avaliação    

 

O processo de auto-avaliação foi implementado pela primeira vez, no ano lectivo de 2004/2005, por determinação 

do CE, com a constituição de um OQE. No final do ano lectivo de 2006/2007, a equipa responsável apresentou o 

relatório final que resultou da recolha de dados sobre a estabilidade, experiência profissional e a qualificação do 

corpo docente, a segurança na Escola, a formação contínua do pessoal docente e não docente, a assiduidade de 

professores e alunos, a monitorização do comportamento dos alunos e das aulas de substituição. A par deste 

trabalho ia sendo efectuada a análise e reflexão do sucesso académico pelo CE e Conselho Pedagógico. 

No final do ano lectivo de 2006/2007, o CE adoptou um novo modelo de auto-avaliação, baseado no CAF e 

constituiu uma nova equipa. A Escola teve conhecimento deste modelo adaptado através da Directora do Centro 

de Formação de Loures Oriental. 

A equipa de auto-avaliação, tendo em conta o modelo, elaborou inquéritos por questionário aplicados a alunos, 

docentes, pessoal não docente e encarregados de educação, para serem identificados pontos fortes e fracos da 

organização escolar.  

Os resultados foram apresentados à comunidade escolar e estarão disponíveis brevemente na plataforma da 

Escola. No que diz respeito à análise dos resultados académicos, a equipa de auto-avaliação elaborou uma 

proposta que foi apresentada ao Conselho Pedagógico em Dezembro de 2007, estando a mesma a ser analisada 

nos Departamentos Curriculares.  

 

5.2 Sustentabilidade do progresso    

 

A política educativa seguida pela Escola no que respeita à auto-avaliação remonta já ao ano lectivo de 2004/2005 

e o CE tem tomado medidas para encontrar um modelo mais adequado às características da instituição. Por isso, 

tendo em conta as decisões levadas a cabo pelo CE e o trabalho já desenvolvido pela actual equipa, a Escola tem 

condições para que se verifique um progresso sustentado no âmbito da auto-avaliação. 

 

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 (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; constrangimento: condição 

externa à organização que poderá prejudicar o cumprimento dos seus objectivos. 
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Todos os tópicos seguidamente identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste 

relatório. 

 

Pontos fortes 

 Os resultados académicos; 

 A liderança forte do órgão de gestão, sendo de destacar o papel da Presidente, manifesta-se, essencialmente na 

consolidação da política educativa adoptada pela Escola; 

 O “Trabalho de Pares” tem proporcionado a interacção entre os docentes da mesma disciplina, 

independentemente do ano de escolaridade, e promovido a articulação horizontal e vertical;  

 O envolvimento e a experiência do corpo docente no apoio aos alunos têm tido um papel muito positivo no 

sucesso escolar;  

 A valorização das aprendizagens estimulada pela Escola vai ao encontro das expectativas, da grande maioria 

dos alunos e dos respectivos encarregados de educação, que se orientam no sentido do prosseguimento de 

estudos de nível superior; 

 A oferta educativa responde às necessidades e características da população escolar; 

 A aposta no alargamento do parque informático, na consolidação de uma rede interna e de uma plataforma 

Moodle, tem permitido que estes equipamentos entrem no quotidiano das práticas pedagógicas. 

 

Pontos fracos 

 Os objectivos definidos no PE são, ainda, pouco orientadores da acção educativa; 

 O interior de alguns pavilhões necessita de uma intervenção mais profunda a nível de pintura de forma a tornar 

os espaços mais agradáveis; 

 A falta de material adequado a um ensino mais experimental faz com que a componente prática não seja tão 

desenvolvida quanto as aprendizagens requerem. 

 

Constrangimentos 

 O número reduzido dos auxiliares de acção educativa face às necessidades, tendo em conta o elevado número 

de alunos, a tipologia e a dimensão da Escola; 

 A formação disponibilizada pelo Centro de Formação, para este ano lectivo, não tem grande articulação com as 

necessidades de formação sentidas pelo pessoal docente. 

 

 

 


