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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. 

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 (IGE) de acolher e dar continuidade ao programa nacional 
de avaliação externa das escolas. Neste sentido, apoiando-se no 
modelo construído e na experiência adquirida durante a fase-piloto, a 
IGE está a desenvolver esta actividade, entretanto consignada como 
sua competência no Decreto Regulamentar n.º 81-B/2007, de 31 de 
Julho. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do 
Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide – Loures, realizada 
pela equipa de avaliação, na sequência da visita efectuada entre 4 e 
6 de Novembro de 2009. 

Os capítulos do relatório – Caracterização do Agrupamento, 
Conclusões da Avaliação por Domínio, Avaliação por Factor e 
Considerações Finais – decorrem da análise dos documentos 
fundamentais do Agrupamento, da sua apresentação e da realização 
de entrevistas em painel. 

Espera-se que o processo de avaliação externa fomente a auto-
avaliação e resulte numa oportunidade de melhoria para o 
Agrupamento, constituindo este relatório um instrumento de reflexão 
e de debate. De facto, ao identificar pontos fortes e pontos fracos, 
bem como oportunidades e constrangimentos, a avaliação externa 
oferece elementos para a construção ou o aperfeiçoamento de planos 
de melhoria e de desenvolvimento de cada escola, em articulação 
com a administração educativa e com a comunidade em que se 
insere. 

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. 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níve is  de c lass i f icação dos 
c inco domín ios   

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 aperfeiçoa-
mento contínuo e a sua acção tem 
proporcionado um impacto muito 
forte na melhoria dos resultados 
dos alunos. 

BOM – A escola 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 indi-
viduais. 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 
escola. No entanto, essas acções 
têm um impacto positivo na 
melhoria dos resultados dos 
alunos. 

INSUFICIENTE – Os pontos fracos 
sobrepõem-se aos pontos fortes. A 
escola 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. 

O texto integral deste relatório está disponível  
no sítio da IGE na área 

Avaliação Externa das Escolas 2009-2010  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_21_2002.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Despacho_Conjunto_370_2006.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Decreto_Regulamentar_81_B_2007.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=�
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 II – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
O Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, constituído em 2003, situa-se no concelho de Loures e 
abrange as duas freguesias que lhe dão nome. Integra, além da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Gaspar 
Correia, sede do Agrupamento, a EB1/JI da Portela, a EB 1/JI de Moscavide e a EB1 de Moscavide. Acolhe uma 
população discente de 1594 alunos distribuídos por 5 grupos da educação pré-escolar – 121 crianças, 32 
turmas do 1.º ciclo do Ensino Básico (CEB) - 746 alunos, 19 turmas do 2.º ciclo – 461 alunos, incluindo uma 
turma de Percursos Curriculares Alternativos, e 11 turmas do 3.º ciclo – 266 alunos. Na EB1/JI da Portela 
funciona ainda uma Unidade de Apoio à Multideficiência (UAM), com 7 alunos. 
De acordo com os dados disponibilizados pelo Agrupamento, 12,2 % dos alunos são estrangeiros, com 
predomínio para os oriundos de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (4,3 %) e Brasil (3,8 %). O número 
de alunos abrangidos pelos auxílios económicos, no âmbito da Acção Social Escolar, corresponde a 36,5 % do 
universo da população escolar (357 alunos do escalão A e 225 do B) e 40,4 % dos alunos têm computador e 
Internet em casa. Os Encarregados de Educação (EE) têm uma formação académica sobretudo de nível 
secundário, um número significativo exerce profissões ligadas ao comércio e serviços. 
O corpo docente é constituído por 149 educadores e professores, dos quais 73,8% pertencem ao quadro de 
agrupamento e os restantes são contratados. No corrente ano lectivo, 42,8% estão no Agrupamento pela 
primeira vez. O grupo etário mais representativo é o que se situa entre os 30 e 40 anos de idade (32,2%) e 
40,8% possuem quatro ou menos anos de experiência profissional. Do pessoal não docente fazem parte uma 
técnica superior (psicóloga), oito assistentes técnicos e 47 assistentes operacionais. As médias de idades 
distribuem-se uniformemente entre os 30 e 60 anos e 42,2% têm entre 5 e 9 anos de experiência profissional. 

 III – CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 
 

 1. Resultados   
 

 BOM 
Os resultados obtidos nas provas de aferição reflectem uma evolução positiva do Agrupamento, de 2006-2007 
a 2008-2009, situando-o próximo das médias obtidas a nível nacional, no caso de Língua Portuguesa, e abaixo 
dos referentes nacionais, em Matemática. No que diz respeito aos exames do 3.º ciclo, os resultados situam-se 
abaixo da média nacional quer a Língua Portuguesa, quer a Matemática, apreciando-se, nesta disciplina, uma 
subida da média obtida pelos alunos. A análise sistemática e comparativa dos resultados académicos promove 
a reflexão sobre as causas do insucesso e a implementação de medidas de melhoria que passam pela adesão a 
planos de âmbito nacional e da iniciativa do próprio Agrupamento.  
Assinala-se o investimento em iniciativas que desenvolvem as competências sociais e cívicas das crianças e 
alunos do Agrupamento, não havendo, contudo, a prática sistemática de os envolver na concepção dos 
documentos estruturantes. 
A comunidade reconhece e aprecia o bom ambiente educativo do Agrupamento. Não há a registar casos de 
indisciplina ao nível do 1.º ciclo e constatando-se um decréscimo de incidentes resolvidos com aplicação de 
pena de suspensão. É de assinalar a opção por medidas de natureza formativa, bem como a rápida actuação 
dos directores de turma e da directora na resolução dos incidentes. 
A oferta formativa do Agrupamento vai ao encontro das expectativas dos alunos, apostando num ensino 
vocacionado para o prosseguimento de estudos. As aprendizagens feitas em contexto de enriquecimento 
curricular consubstanciam-se como uma das mais-valias do Agrupamento. 
 

 2. Prestação do serviço educativo  BOM 
Os docentes fazem o planeamento curricular em reunião de conselho de ano ou de departamento (grupo 
disciplinar), aferindo também critérios de avaliação e partilhando materiais didácticos e reflexões de carácter 
metodológico. A interdisciplinaridade concretiza-se através de actividades, projectos e outras iniciativas 
constantes no Plano Anual de Actividades. Não existe uma estratégia consolidada de articulação e 
sequencialidade, sobretudo na transição da educação pré-escolar para o 1.º CEB.  
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A supervisão do cumprimento das planificações é realizada nos conselhos de ano, de turma e nos 
departamentos. Constata-se a implementação de medidas destinadas a garantir a confiança na avaliação 
interna, se bem que os órgãos e estruturas de coordenação não verifiquem a aplicação dos critérios de 
avaliação. 
O Agrupamento constitui-se como uma referência na comunidade pelas condições de integração de alunos com 
necessidades educativas especiais, devido à existência de uma Unidade de Apoio à Multideficiência e do Centro 
de Recursos na área das Tecnologias de Informação e Comunicação. Além do apoio prestado por docentes 
especializados e por técnicos, o Agrupamento promove apoios pedagógicos e implementa planos de 
desenvolvimento, acompanhamento e recuperação. A monitorização do sucesso alcançado pelos alunos 
apoiados traduz um impacto positivo destas medidas no seu percurso escolar. 
A oferta educativa abrange as componentes activa, cultural, social e artística, contribuindo para a formação 
integral dos alunos. 
 

 3. Organização e gestão escolar    MUITO BOM 
Existe coerência entre os diferentes documentos estruturantes do planeamento e gestão do Agrupamento, com 
respeito pelos princípios e objectivos enunciados no Projecto Educativo. Por sua vez, os planos de acção 
específicos da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos e do Serviço de Psicologia e Orientação 
concorrem para concretizar esses mesmos objectivos. Os docentes assumem a responsabilidade da elaboração 
dos diferentes documentos, sem a participação activa de outros membros da comunidade educativa. 
A distribuição de serviço tem em consideração as competências pessoais e profissionais do pessoal docente e 
não docente. Realiza-se o levantamento das necessidades de formação, conciliando a oferta do centro de 
formação com a oferta interna e privilegiando as áreas de intervenção definidas no Projecto Educativo. No que 
se refere à gestão financeira, o Agrupamento gera verbas próprias, aplicadas de acordo com as suas prioridades 
educativas. Procede-se ao aproveitamento dos espaços e recursos existentes, com destaque para a Biblioteca 
Escolar/Centro de Recursos Educativos, cuja utilização para o desenvolvimento de projectos e actividades é 
relevante. 
Os pais e encarregados de educação participam nas reuniões promovidas pelo Agrupamento essencialmente 
para obterem informações relativas à evolução/avaliação dos seus educandos. Os seus representantes e 
estruturas associativas têm assento nos órgãos de administração e gestão do Agrupamento. As Associações de 
Pais das escolas de 1.º CEB/JI revelam forte empenho e dinamismo na resolução de problemas. 
O Agrupamento pauta-se por princípios promotores da equidade de oportunidades e da integração 
socioeducativa de todos os alunos, facto que é reconhecido pela comunidade. 
 

 4. Liderança     BOM 
A Direcção do Agrupamento pauta-se por objectivos e metas claras, quantificáveis e avaliáveis, sustentada por 
uma estratégia de intervenção global. A prestação de um serviço que se orienta pelos princípios da inclusão 
começa a ganhar expressão na forma como a imagem do Agrupamento se projecta na comunidade, que o 
reconhece pela exigência ao nível da preparação dos alunos para o prosseguimento de estudos. 
A Direcção assume um papel preponderante na condução de todas as estruturas de topo e intermédias. Por sua 
vez, as lideranças intermédias evidenciam motivação e empenho nas suas actuações, sem, no entanto, 
assumirem o cumprimento integral das suas competências.  
Os constrangimentos impostos pela falta de recursos e de espaços têm obrigado o Agrupamento à procura de 
soluções organizacionais criativas e promotoras da qualidade na oferta educativa. 
O Agrupamento desenvolve múltiplos projectos e cultiva o bom relacionamento com vários parceiros locais, com 
vista à resolução de problemas e levando ao reconhecimento por parte da comunidade educativa dos impactos 
positivos que estes projectos têm na formação académica, cultural, social e cívica dos alunos. 
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 5. Capacidade de auto-regulação e melhoria do Agrupamento  BOM 
A constituição de uma equipa de auto-avaliação possibilitou a recolha e tratamento de informação relevante 
para a caracterização do Agrupamento, tendo para o efeito auscultado a comunidade educativa. Contudo, não 
são visíveis os impactos do trabalho desenvolvido ao nível da concepção de planos de acção para todos os 
órgãos ou estruturas. A reestruturação da equipa bem como o investimento em alterações metodológicas 
promovem a reflexão e a consequente introdução de melhorias no desenvolvimento do processo avaliativo. 
O Agrupamento conhece alguns os seus pontos fortes e fracos, estando patente no Projecto Educativo a 
orientação educativa, em coerência com qual a gestão pretende pautar a sua actividade. Não são reconhecidas 
oportunidades, mas são indicados constrangimentos que se prendem com a degradação e insuficiência de 
equipamentos e espaços. 
 

 IV – AVALIAÇÃO POR FACTOR 
 

 1. Resultados 

1.1 Sucesso académico 

A recolha e o tratamento dos resultados académicos, com carácter sistemático, são uma prática enraizada no 
Agrupamento. A análise dos mesmos é efectuada em sede de departamento curricular e em Conselho 
Pedagógico, sendo verificada a evolução por escola, ano, turma e disciplina. Também é feita a comparação com 
as médias nacionais, tanto no que se refere aos resultados obtidos pelos alunos nas provas de aferição dos 1.º 
e 2.º CEB como nos exames de 9.º ano. 
Na educação pré-escolar são elaborados registos trimestrais contendo informações relativas ao percurso e 
evolução das competências das crianças, que são fornecidos aos EE. No que se refere às provas de aferição do 
1.º CEB, no triénio de 2006-2007 a 2008-2009, constata-se que o sucesso obtido em Língua Portuguesa 
evoluiu positivamente (88,7%, 86,3% e 95,7%), superando a média nacional apenas no último ano (93%, 89,5% 
e 91%). Em Matemática, os resultados obtidos (84,2%, 86,6% e 84,1%) foram sempre inferiores à média 
nacional (85,5%, 90,8% e 89%). No 2.º CEB, nas provas de aferição de Língua Portuguesa, as taxas de sucesso 
(88,2%, 92,1% e 90%) aproximaram-se da média nacional (85,9%, 93,4% e 90%). Em Matemática, os resultados 
sofreram algumas flutuações (55,7%, 88,5% e 82,4%), mas mantiveram-se acima da média nacional (59,9%, 
81,8% e 79%). No 3.º CEB, as médias obtidas nos exames de Língua Portuguesa baixaram ao longo do triénio 
(3,3, 3,2 e 2,6), situando-se abaixo da média nacional nos dois últimos anos (3,2, 3,3 e 3). Em Matemática, 
apesar de se verificar uma subida na média obtida pelos alunos (2,1, 2,3 e 2,7), os valores mantiveram-se 
inferiores aos nacionais (2,2, 2,9 e 3). 
As disciplinas do Departamento das Expressões registam os níveis mais elevados de sucesso, verificando-se o 
oposto no Departamento das Ciências Exactas e Experimentais, sobretudo em Matemática. A persistência na 
utilização de algumas metodologias de ensino pouco motivadoras, aliada ao facto de alguns dos melhores 
alunos deixarem o Agrupamento após a conclusão do 2.º CEB a fim de garantirem vaga na escola secundária 
vizinha, foram apontadas como causas possíveis das situações de insucesso ocorridas. A fim de reduzir estas 
situações, o Agrupamento promoveu a implementação do Plano de Acção para a Matemática (PAM) e do 
Programa Nacional de Ensino do Português (PNEP), sendo os professores envolvidos em formação, supervisão 
de aulas e partilha de materiais. Foram também implementadas aulas de apoio pedagógico nas disciplinas de 
Língua Portuguesa, Matemática e Inglês, destacando-se ainda as iniciativas Turma Mais e Laboratório de 
Matemática. 
Os casos de abandono escolar são inexistentes no 1.º CEB e têm vindo a diminuir nos ciclos seguintes ao longo 
do triénio, sendo a sua expressão residual (10 alunos em 2006-2007, oito em 2007-2008 e quatro em 2008-
2009). No ano lectivo de 2008-2009, a taxa de conclusão do ensino básico registada no Agrupamento, de 
acordo com os dados disponibilizados pelo Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da 
Educação (MISI), foi de 90,9%, sendo ligeiramente inferior à média nacional (91,1%). 
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1.2 Participação e desenvolvimento cívico 

Os alunos da escola-sede constituíram-se recentemente em associação e reúnem-se em conselho de delegados 
de turma, com periodicidade irregular, onde apresentam as suas reclamações, sugestões e propostas, algumas 
das quais com relevância para assegurar o funcionamento e qualidade dos equipamentos da Escola. Os alunos 
conhecem a Direcção, as regras de funcionamento constantes do Regulamento Interno (RI) e colaboram na sua 
divulgação. Porém, não foram envolvidos na elaboração e discussão dos documentos estruturantes do 
Agrupamento. Conhecem também os critérios de avaliação das diversas disciplinas, os quais têm em conta as 
atitudes e valores. Nas Áreas Curriculares Não Disciplinares (ACND), Formação Cívica e Área de Projecto, os 
alunos desenvolvem competências sociais, participando na escolha dos temas a tratar e aderem a iniciativas 
destinadas a promover a consciência ambiental, social e cívica. Participam em actividades que reforçam a sua 
identificação com a escola e desempenham tarefas promotoras do seu sentido de responsabilidade como os 
“repórteres de turma”, “padrinhos do 5.º ano” e “monitores do acampamento anual”. O Quadro de Valor 
instituído no corrente ano lectivo pretende premiar alunos que evidenciem capacidades ou atitudes exemplares 
no âmbito da cidadania. 

1.3 Comportamento e disciplina 

Existe um bom relacionamento entre alunos, pessoal docente e não docente, o que contribui para o bom 
ambiente que se verifica nas unidades do Agrupamento, realidade reconhecida e apreciada pela comunidade 
educativa. As regras de comportamento que os alunos devem observar constam do RI, encontrando-se as dez 
principais expostas na sala de aula e noutros espaços, nos cartazes “10 +”. Os casos de indisciplina são 
monitorizados, registando-se, no triénio 2006-2009, um decréscimo de ocorrências conducentes a penas de 
suspensão. Quando, esporadicamente, os alunos manifestam atitudes incorrectas, a actuação dos docentes da 
escola-sede passa pela repreensão ou pela ordem de saída da sala de aula. Nas escolas do 1.º CEB não se 
verificam casos de indisciplina. As respostas encontradas contemplam estratégias formativas como o diálogo 
com os alunos e EE, as tutorias, o “espaço cidadão” (onde dialogam com um professor quando saem da sala de 
aula por problemas de comportamento) e a prestação do serviço cívico no espaço escolar (limpeza ou apoio na 
BE/CRE, por exemplo). Os actos de indisciplina mais frequentes são as conversas nas aulas e atitudes menos 
respeitadoras para com os professores. A ida ao “espaço cidadão”, da qual o Director de Turma (DT) tem 
informação atempada e detalhada, tem contribuído para a melhoria dos comportamentos. Regista-se a 
implementação atempada e adequada a cada caso dos procedimentos de natureza disciplinar. 

1.4 Valorização e impacto das aprendizagens 

Os encarregados de educação e os alunos evidenciam altas expectativas face às aprendizagens escolares, pelo 
que o Agrupamento centra a sua oferta formativa no ensino regular. 
A valorização das aprendizagens feitas em contexto de enriquecimento curricular constitui-se como uma mais-
valia do Agrupamento, sendo de salientar o impacto de projectos como o Acampamento Anual – que já vai na 
sua 26.ª edição – ou o Clube de Teatro. Para além de serem reconhecidos por toda a comunidade educativa 
como formas de cimentar a identidade do Agrupamento e de ancorar a sua relação com o meio social, são 
também formas subsidiárias de resposta às medidas pedagógicas, de recuperação e de desenvolvimento de 
competências, previstas nos Projectos Curriculares de Turma (PCT).  
Apesar da preocupação com a qualidade das aprendizagens, a valorização do sucesso individual tem sido feita 
de forma pouco sistemática, de acordo com iniciativas pontuais de alguns professores. Este ano terá início a 
distinção de alunos com melhor desempenho académico através do Quadro de Excelência. 
 

 2. Prestação do serviço educativo 

2.1 Articulação e sequencialidade 

As orientações emanadas do Conselho Pedagógico (CP) são veiculadas pelos coordenadores aos docentes dos 
respectivos departamentos e estão na base de todo o trabalho desenvolvido pelos mesmos. A gestão conjunta e 
articulada dos programas é feita, essencialmente, em conselho de ano, no 1.º CEB, e em reuniões de 
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departamento, mais especificamente de grupo disciplinar, nos 2.º e 3.º CEB. O mesmo procedimento é adoptado 
para aferição de critérios de avaliação e partilha de materiais didácticos. No 1.º CEB é feita a correspondência 
entre conteúdos das áreas curriculares e os temas a abordar no âmbito das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC). Nos 2.º e 3.º CEB, em sede de departamento, os docentes identificam competências e 
conteúdos susceptíveis de serem trabalhados em simultâneo nas diferentes disciplinas. A articulação 
interdisciplinar é concretizada no desenvolvimento de projectos, visitas de estudo e exposições, constantes do 
Plano Anual de Actividades (PAA), abrangendo igualmente o planeamento das ACND. 
Verifica-se que há um trabalho cooperativo entre docentes do 2.º CEB (de Inglês, Música e Educação Física) e 
técnicos das AEC e entre estes e os docentes do 1.º CEB, a fim de garantir coerência e sequencialidade na 
planificação das actividades. Na transição do 1.º para o 2.º CEB, os docentes que leccionam os 4.º e 5.º anos 
reúnem para aferir critérios de transição, tendo em conta as competências que os alunos, entretanto, 
adquiriram. Não se assinalam, contudo, evidências de uma estratégia consolidada de articulação curricular 
entre os departamentos da educação pré-escolar e do 1.º CEB. 
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) apoia os alunos do 9.º ano e respectivas famílias, no âmbito da 
orientação vocacional e opções para o prosseguimento de estudos. Para o efeito a psicóloga também trabalha 
de forma articulada com os DT, designadamente nas aulas de Formação Cívica. 

2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula 

O planeamento da actividade lectiva assenta no trabalho cooperativo dos docentes de um mesmo ano ou nível 
de ensino, sendo a supervisão do cumprimento das planificações realizada nos departamentos e nos conselhos 
de ano e de turma. O planeamento dos conteúdos abordados nas ACND desenvolve-se em conselho de turma, 
com base nos PCT. Os docentes titulares de grupo/turma bem como os conselhos de turma contam com a 
colaboração dos professores de educação especial, cujo contributo é tido em consideração na definição das 
medidas de diferenciação constantes dos planos de recuperação, acompanhamento e desenvolvimento. Os 
planos de desenvolvimento (onze, no total), além de identificarem as capacidades excepcionais de 
aprendizagem demonstradas pelos alunos abrangidos, incluem a implementação de pedagogia diferenciada em 
sala e aula e o recurso a projectos e actividades de enriquecimento do currículo existentes no Agrupamento.  
A confiança na avaliação interna é promovida pela definição e divulgação de critérios, pela elaboração de 
matrizes comuns para os instrumentos de avaliação, assim como pela realização de provas globais e provas de 
aferição interna. Porém, os órgãos e estruturas de coordenação não procedem à verificação da aplicação dos 
critérios de avaliação. 
Não está instituída a observação de aulas, pelos pares, como estratégia de desenvolvimento mútuo e de 
estimulação da qualidade profissional e científica. Quando acontece, esta prática decorre da participação dos 
docentes em oficinas de formação no âmbito do PNEP. Os docentes titulares de turma asseguram a supervisão 
das AEC. 

2.3 Diferenciação e apoios 

O Agrupamento é, presentemente, uma referência na comunidade pela sua capacidade de dar resposta às 
necessidades educativas das crianças e alunos que o frequentam. É de salientar a existência de uma UAM na 
EB1/JI da Portela, em parceria com a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da 
Póvoa (CERCIPÓVOA), bem como o Centro de Recursos na área das TIC (CRTIC) vocacionado para alunos com 
necessidades educativas especiais (NEE) de carácter permanente, que dá resposta às necessidades de cinco 
concelhos envolventes. 
Os procedimentos de referenciação e diagnóstico de necessidades, tal como a concepção de medidas de apoio 
individualizadas são sustentados por equipas multidisciplinares, fruto da articulação entre a equipa de 
educação especial e os centros de saúde, hospitais e outras instituições e órgão autárquicos. Assinala-se a 
implementação de Currículos Específicos Individuais, de carácter pré-profissionalizante. De referir, no entanto, a 
inexistência de um plano estratégico que tenha em vista o esclarecimento dos EE dos grupos/turmas que 
integram crianças e alunos com NEE.  
Medidas como a “Turma Mais”, as tutorias, a turma de Percursos Curriculares Alternativos, os clubes, as aulas 
de apoio acrescido, os pares pedagógicos, apoio especializado a alunos disléxicos, implementação de planos de 
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desenvolvimento, recuperação e acompanhamento, evidenciam a abrangência das iniciativas com vista a 
adequar os apoios educativos às características específicas de cada aluno.  
Destaca-se ainda o papel do SPO no apoio psicopedagógico e na organização de sessões de formação no 
âmbito da Educação (temáticas como saúde, leitura e comportamento) para alunos, pais e docentes, com efeito 
na capacidade de resposta à diferenciação do ensino. 
A eficácia das medidas implementadas é avaliada através de relatórios dos apoios especializados, da análise 
das taxas de sucesso dos planos de recuperação e acompanhamento (86,2% no 1.º CEB, 69,5% no 2.º CEB e 
80,9% no 3.º CEB) e de questionários de satisfação aplicados aos EE dos alunos apoiados, havendo evidências 
do impacto positivo que têm no percurso dos alunos. 

2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem 

A oferta educativa contempla componentes culturais, sociais e artísticas, contribuindo para a formação integral 
dos alunos. A prática da actividade teatral, as vistas de estudo, as artes plásticas, desenvolvidas no âmbito de 
projectos e clubes, assim como nas ACND atraem e motivam os alunos e reforçam a sua ligação sobretudo à 
escola sede, que se prolonga após a conclusão do ensino básico. O mesmo acontece com as diversas 
modalidades desportivas, tanto as do âmbito da própria escola como as distritais e regionais. O recurso a 
exposições e a incentivos (por exemplo, diplomas que premeiam o bom desempenho em actividades e 
concursos) contribuem para cimentar a ligação dos alunos de todos os níveis de educação e ensino ao 
Agrupamento. Apesar da diversidade da oferta, não são ainda evidentes práticas sistemáticas e continuadas de 
natureza experimental bem como o papel activo dos alunos na sua concretização. 
 

 3. Organização e gestão escolar 

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade 

Os objectivos e metas definidos no Projecto Educativo do Agrupamento (PEA), vigente no quadriénio 2009-2013, 
estão na base da concepção dos restantes documentos e o planeamento da oferta educativa tem em conta as 
linhas orientadoras nele enunciadas. As áreas de intervenção que estruturam o Plano Anual de Actividades 
(PAA) são coerentes e operacionalizam os objectivos definidos no PEA. O Projecto Curricular de Agrupamento 
(PCA) contempla os critérios aplicados na distribuição de serviço, na gestão de recursos e na definição de 
tempos comuns de modo a potenciar o trabalho articulado dos docentes. Prevê ainda a construção dos PCT 
atendendo às especificidades de cada grupo/turma. Porém, o PAA revela a existência de algumas dificuldades 
na consolidação da unidade do Agrupamento, na medida em que segrega as actividades por unidade de ensino. 
Os dois planos de acção específicos, existentes, um relativo à Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 
(BE/CRE) e outro referente ao SPO, evidenciam a coerência e dinâmica destas estruturas na prossecução dos 
objectivos do PEA.  
A planificação do ano lectivo é feita atempadamente e divulgada à comunidade educativa, contemplando a 
organização/funcionamento das actividades lectivas, bem como as AEC e demais projectos. O planeamento das 
ACND confere aos conselhos de ano/turma um papel importante na dinamização de actividades adequadas ao 
perfil da turma, com base nas orientações legais e nos valores ligados à cidadania enunciados no PEA. A 
concepção e elaboração dos documentos estruturantes são da responsabilidade dos docentes, sem a 
participação de outros elementos da comunidade educativa.  

3.2 Gestão dos recursos humanos 

A gestão dos recursos humanos tem em conta as competências pessoais e profissionais de cada um e 
pressupõe a afectação dos diferentes elementos com vista a aproveitar de forma mais eficiente as 
competências adquiridas no âmbito da formação contínua, como por exemplo, na atribuição de apoios 
pedagógicos a docentes que receberem formação sobre disfunções na aprendizagem e na integração de 
docentes e de assistentes operacionais com formação em gestão da BE/CRE na respectiva equipa de trabalho. 
Privilegia-se a continuidade das equipas pedagógicas e, sempre que possível, a continuidade do Director de 
Turma (DT), ao longo do mesmo ciclo. O desempenho dos DT é valorizado pela comunidade como promotor do 
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sucesso dos alunos e da confiança na escola. O acolhimento aos novos docentes passa, essencialmente, pelo 
seu envolvimento nos projectos e actividades oferecidos para, dessa forma, fomentar o comprometimento dos 
novos elementos com as dinâmicas do Agrupamento. Não há, contudo, estratégias destinadas a superar 
desempenhos insuficientes por parte do pessoal docente e não docente, situações que, a registar-se, se prevê 
que sejam acompanhadas e resolvidas pelos coordenadores responsáveis. 
O Agrupamento faz o levantamento das necessidades de formação tendo em conta a oferta do Centro de 
Formação de Loures Oriental. Em articulação, existe ainda um plano de formação interna, centrado nas 
prioridades da escola inclusiva, na utilização das TIC e nas relações interpessoais, com impacto positivo no 
desempenho profissional e no ambiente educativo. 
Os serviços de administração escolar dão resposta adequada às necessidades do Agrupamento, apesar dos 
visíveis constrangimentos da falta de espaço e de pessoal.  
A comunidade reconhece e valoriza a dimensão educativa dos serviços prestados pelos assistentes 
operacionais, que recebem orientações específicas, nomeadamente para o acompanhamento de alunos com 
necessidades educativas especiais.  

3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros 

A melhoria das instalações e equipamentos são uma das prioridades do PEA. Todas as escolas do Agrupamento 
apresentam limitações físicas que impossibilitam uma resposta adequada às exigências do funcionamento da 
escola a tempo inteiro e geram listas de espera na educação pré-escolar. São, contudo, de salientar as obras 
feitas nas várias unidades educativas, no sentido de rentabilizar todos os espaços e recantos para o 
desenvolvimento de actividades pedagógicas.  
A escola-sede, com 38 anos de existência, apresenta sinais de degradação do piso e dos tectos e tem falta de 
espaços adequados à prestação de serviços e práticas lectivas específicas. O desenvolvimento de projectos 
envolvendo vários níveis de educação e ensino começa a ser privilegiado com o objectivo de rentabilizar 
espaços e recursos e de fomentar condições de acesso e sucesso para todos os alunos. As AEC e a componente 
de apoio à família decorrem nos próprios edifícios do Agrupamento, excepto na EB1 de Moscavide onde há 
espaço apenas para as actividades físicas e desportivas. Todos os estabelecimentos dispõem de refeitório. A 
escola-sede e a EB1/JI da Portela dispõem de BE/CRE, sendo espaços bastante utilizados pelos alunos e 
aproveitados para o desenvolvimento de actividades e projectos.  
As condições de segurança e de bem-estar são alvo de atenção por parte dos diferentes intervenientes da 
comunidade educativa. No entanto, apenas a escola-sede tem plano de emergência e realiza simulacros. 
O Agrupamento consegue gerar verbas, provenientes de candidaturas a projectos e concursos, de patrocínios, 
de donativos de entidades particulares e das associações de pais, do desporto escolar e de protocolos de 
cedência de instalações, estando a sua aplicação em linha com as prioridades educativas. 

3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa 

O Agrupamento promove a realização de reuniões, no início do ano e trimestrais, destinadas a dar informações 
sobre o RI, planeamento e evolução/avaliação das crianças/alunos, respectivamente. Contudo, a marcação 
destas reuniões não é, em todos os casos, compatível com a disponibilidade horária dos pais. Para colmatar 
esta dificuldade, os docentes recorrem de forma sistemática a vias de contacto alternativas (telefone, caderneta 
do aluno, correio electrónico e atendimento em horário previamente acordado). Na educação pré-escolar é 
comum as educadoras solicitarem aos pais a realização de actividades em casa com as crianças. No 1.º CEB 
(2.º e 3.º anos), o SPO desenvolve o projecto Leitura a par destinado a incentivar os pais a trabalhar com os 
alunos em casa. Todavia, na generalidade, o conhecimento que os pais têm do trabalho realizado na escola 
incide sobre o que especificamente diz respeito ao percurso dos seus educandos. O Agrupamento definiu 
algumas estratégias promotoras do seu envolvimento nas actividades escolares, mas sem a abrangência 
necessária. Os representantes e as Associações de Pais e EE têm assento nos órgãos de administração e gestão 
do Agrupamento, em conformidade com a lei. A Associação de Pais da EB1/JI da Portela é a entidade promotora 
das AEC nesta unidade, colaborando activamente também na aquisição de recursos materiais necessários às 
aprendizagens.  
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Outras instituições da comunidade educativa contribuem de modo semelhante para a superação de problemas 
relativos à concretização do PAA e outros de natureza logística, nomeadamente a Autarquia, a Paróquia do 
Cristo Rei da Portela, a Associação de Moradores da Portela e os Bombeiros de Moscavide. 

3.5 Equidade e justiça 

O princípio do PEA Escola para todos, traduzido nas dimensões educar, ensinar e integrar, orienta a 
prossecução dos objectivos relacionados com a acção educativa no Agrupamento. A comunidade educativa, 
designadamente os EE, reconhece a existência de igualdade de oportunidades proporcionadas a todos os 
alunos no que diz respeito aos horários, à constituição das turmas e ao acesso às diferentes actividades do seu 
percurso de aprendizagem. 
A Direcção e os DT demonstram estar atentos às situações de alunos carenciados, articulando com os Serviços 
de Acção Social Escolar (SASE), com a assistente social e com os órgãos de poder local, no sentido de prestar 
apoio a casos de carência económica e encaminhando, subsidiariamente, os alunos para outras instituições de 
modo a facilitar a sua integração socioeducativa. 
 

 4. Liderança 

4.1 Visão e estratégia 

A Direcção do Agrupamento pauta-se por objectivos e metas claras, quantificáveis e avaliáveis. Estão também 
definidas linhas estratégicas de acção de âmbito pedagógico, organizacional, sociocultural e formativo e 
ambiental/relacional que visam suprir as deficiências detectadas. A forma como as estruturas organizacionais 
se articulam evidencia o papel central da Direcção na condução de todas as estruturas de topo e intermédias.  
As áreas de excelência do Agrupamento, em termos curriculares, coincidem com as disciplinas do Departamento 
de Expressões que começam desde muito cedo a ser valorizadas pela existência de ateliês de expressões ao 
nível do 1.º ciclo, pela coordenação das AEC a cargo de professores do 2.º ciclo e pela existência de um núcleo 
de estágio de Educação Física que dinamiza actividades com impacto positivo na formação integral das crianças 
e alunos. Por outro lado, a oferta ao nível da educação especial começa também a ganhar notoriedade, 
salientando a capacidade do Agrupamento para integrar adequadamente todos os alunos.  
A permanência de alguns docentes e a manutenção de alguns projectos desde a abertura da escola sede são 
garantia de bom ambiente educativo e promovem a tradição e o culto da memória da escola junto da 
comunidade. 
Estão a ser implementadas medidas para dar visibilidade/projectar a imagem do Agrupamento junto da 
comunidade. O Agrupamento pretende ser reconhecido pela exigência ao nível da preparação dos alunos para o 
prosseguimento de estudos, não encarando o alargamento da oferta formativa para além do ensino regular. 

4.2 Motivação e empenho 

A Direcção promove a definição e implementação de estratégias de melhoria. Apesar do empenho e motivação 
pessoais postos no exercício dos respectivos cargos, não é evidente que as lideranças intermédias, na sua 
totalidade, conheçam e assumam, de forma integral, as suas funções e consequentes modos de actuação. A 
articulação entre os diferentes órgãos decorre do cumprimento dos normativos aplicáveis, essencialmente com 
a finalidade de facilitar a circulação de informações.  
O pessoal não docente, sobretudo os assistentes operacionais, manifesta uma boa relação com os alunos e 
integra uma parte importante da matriz identitária do Agrupamento. O pessoal docente e não docente mostra-se 
motivado e empenhado, vivendo-se, de um modo geral, um ambiente facilitador da realização de iniciativas 
pedagógicas.  
O Agrupamento procede à monitorização da assiduidade do pessoal docente e não docente, verificando-se que 
não se trata de uma área problemática. Por outro lado, em situações de absentismo, a Direcção assegura a 
prestação dos serviços e a ocupação e acompanhamento dos alunos. 
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4.3 Abertura à inovação 

Os constrangimentos impostos pela falta de espaços e pela gestão de recursos humanos têm obrigado o 
Agrupamento a procurar soluções organizacionais criativas e promotoras da qualidade na oferta educativa. São 
de salientar, nestes aspectos, a criação de turnos para frequência do refeitório, a realização de obras de 
requalificação e, também, a valorização das competências reveladas pelas assistentes operacionais. 
Assinala-se igualmente a utilização das tecnologias de informação e comunicação com efeitos positivos na 
eficácia da circulação de informação, na implementação de práticas pedagógicas motivadoras e na redução de 
custos financeiros e ambientais, nomeadamente reduzindo a utilização de papel. 
O Acampamento Anual constitui-se como um meio aliciante de promover hábitos de vida saudáveis alternativos 
ao modo de vida sedentário, de estreitar as relações interpessoais e promover a identificação com a Escola. 

4.4 Parcerias, protocolos e projectos 

O Agrupamento desenvolve múltiplos projectos e cultiva o bom relacionamento com vários parceiros locais com 
vista à resolução de problemas. Ao nível internacional, o Agrupamento recebeu este ano uma leitora polaca que, 
no âmbito do Programa Comenius, dinamizou várias actividades. Ao nível nacional, o Agrupamento está 
envolvido no PNEP, no Plano Nacional de Leitura, na implementação dos novos programas de Matemática, na 
Rede de Bibliotecas Escolares e no Plano Tecnológico da Educação. No âmbito da Promoção para a Saúde 
desenvolve actividades promotoras da educação sexual e da aquisição de hábitos de vida saudáveis em 
colaboração com o Centro de Saúde de Sacavém. A prática de várias modalidades desportivas a nível local, 
distrital e nacional, no âmbito do Desporto Escolar, contribui para a formação integral dos alunos, com reflexos 
positivos na imagem do Agrupamento. 
 A Câmara Municipal de Loures (CML) e as juntas de Freguesia de Portela e Moscavide são importantes 
parceiros na disponibilização de recursos e de espaços, bem como na promoção das AEC (na EB1/JI de 
Moscavide e na EB1 de Moscavide) e no apoio às famílias através de Actividades de Tempos Livres. O projecto 
TeleAula, desenvolvido com base num protocolo estabelecido com o Hospital de Santa Maria, é uma referência 
no Agrupamento para o desenvolvimento de competências de solidariedade e cidadania. O protocolo celebrado 
com a CML e a Associação de Pais da EB1/JI da Portela permite ao Agrupamento contar com o trabalho de uma 
Assistente Social que presta apoio psicossocial aos alunos e respectivas famílias, assegurando a mediação 
entre estas, a escola, a Comissão de Protecção para Crianças e Jovens e outras instituições.  
No âmbito da educação especial e do SPO, estão em vigor o projecto de cooperação com a CERCIPÓVOA, com a 
CML (hidroterapia), o Projecto Clínica Escolar – Instituto de Desenvolvimento Didáctico e Psicologia destinado a 
dar apoio psicopedagógico aos alunos, estendendo-se a cooperação a outras entidades sempre que necessário. 
O Agrupamento é parceiro da Associação de Moradores da Portela, disponibilizando espaço, na escola-sede, 
para o funcionamento da Universidade da Terceira idade.  
A comunidade educativa reconhece o impacto positivo que estes projectos têm na formação integral dos alunos. 
 

 5. Capacidade de auto-regulação e melhoria do Agrupamento 

5.1 Auto-avaliação 

O Agrupamento constituiu uma equipa de auto-avaliação no ano lectivo 2007-2008 que, desde essa data, 
concebeu e aplicou questionários a elementos da comunidade educativa (pessoal docente, não docente, alunos 
e EE). Os dados recolhidos através de inquéritos e de análise documental estão na base da elaboração de um 
relatório que abrange a caracterização da comunidade, a satisfação relativamente a 14 domínios relacionados 
com a prestação do serviço educativo, a identificação de pontos fortes e fracos e sugestões de melhoria. No 
entanto, com o propósito de aperfeiçoar a metodologia de trabalho, a equipa foi alargada e integrou 
representantes do pessoal não docente, pais e alunos, e a Direcção contratou uma empresa, para prosseguir o 
processo de auto-avaliação seguindo o modelo da Common Assessment Framework (CAF). Na sequência da 
reflexão sobre o trabalho realizado, a equipa de auto-avaliação estabeleceu uma calendarização da intervenção 
a realizar no corrente ano lectivo. 



 

 

  
 

 
Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide  

12 

Apesar de estar instituída a prática sistemática de recolha, tratamento e divulgação de informação, esta não 
despoletou, de forma generalizada, a implementação de planos de acção específicos de cada órgão ou estrutura 
com competência para resolver os problemas identificados.  

5.2 Sustentabilidade do progresso 

Com base nos procedimentos de recolha e tratamento de informação realizados pela equipa de auto-avaliação, 
o Agrupamento conhece alguns dos seus pontos fortes e fracos e o PEA explicita a orientação educativa, em 
coerência com a qual a Direcção e restantes órgãos e estruturas de coordenação pautam a sua actividade. Não 
são reconhecidas oportunidades, mas são identificados constrangimentos que se prendem com a degradação e 
insuficiência de equipamentos e espaços. 
 

  V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo, apresenta-se uma selecção dos atributos do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide 
(pontos fortes e fracos) e das condições de desenvolvimento da sua actividade (oportunidades e 
constrangimentos). A equipa de avaliação externa entende que esta selecção identifica os aspectos estratégicos 
que caracterizam o agrupamento e define as áreas onde devem incidir os seus esforços de melhoria. 
  
Entende-se aqui por: 

• Pontos fortes – atributos da organização que ajudam a alcançar os seus objectivos;  

• Pontos fracos – atributos da organização que prejudicam o cumprimento dos seus objectivos;  

• Oportunidades – condições ou possibilidades externas à organização que poderão favorecer o 

cumprimento dos seus objectivos;  

• Constrangimentos – condições ou possibilidades externas à organização que poderão ameaçar o 

cumprimento dos seus objectivos. 

 
Os tópicos aqui identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste relatório. 

 

Pontos fortes   

 Ambiente educativo, proporcionado pelas boas relações entre alunos, professores e pessoal não 
docente; 

 Existência da Unidade de Apoio à Multideficiência e do Centro de Recursos na área das TIC que 
facilitam a integração dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente; 

 Planos de acção específicos, designadamente o da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos e 
do Serviço de Psicologia e Orientação, que viabilizam a concretização dos objectivos do Projecto 
Educativo; 

 Promoção de estratégias de inclusão social, cultural e educativa, com reflexos na formação integral das 
crianças e alunos; 

 Parcerias e protocolos, envolvendo a comunidade na resolução de problemas do Agrupamento; 

 Actividades e projectos com impacto positivo na capacidade de atracção do Agrupamento. 
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Pontos fracos 

 Inexistência de estratégias promotoras do envolvimento da comunidade educativa na concepção dos 
documentos estruturantes do Agrupamento; 

 Actuação não compatível com as respectivas competências, por parte de algumas lideranças 
intermédias, dificultando a concepção de planos de melhoria específicos; 

 Ausência de impactos generalizados decorrentes da análise da equipa de auto-avaliação na gestão e 
organização do Agrupamento. 

 

Oportunidades 

 Proximidade geográfica das unidades educativas do Agrupamento; 

 Disponibilidade da comunidade para cooperar com o Agrupamento na resolução de problemas. 

 

Constrangimentos 

 Limitação e degradação de recursos e espaços; 

 Insuficiência de equipamentos para práticas lectivas específicas. 

 
 


