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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 (IGE) 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 do Agrupamento de Escolas da Nascente do Este – 
Braga, realizada pela equipa de avaliação, na sequência da 
visita efectuada entre 20 e 22 de Abril 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  

Níveis  de c lassificação dos   
c inco domínios   

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 – 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 
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 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, bem como um eventual 
contraditório apresentado pelo Agrupamento, será 

oportunamente disponibilizado no sítio da IGE em: 
www.ige.min-edu.pt

 

http://www.ige.min-edu.pt/
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II – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas da Nascente do Este, criado em 1 de Setembro de 2003, é constituído pela 
Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Gualtar, onde se encontra sedeado, por duas escolas básicas do 1.º 
ciclo com jardim-de-infância (EB1/JI de Este de S. Mamede e EB1/JI de Espinho), por quatro escolas 
do 1.º ciclo (EB1 de Gualtar, EB1 de Este S. Pedro, EB1 de Sobreposta e EB1 de Pedralva) e por quatro 
jardins-de-infância (JI de Gualtar, JI de Este S. Pedro, JI de Sobreposta e JI de Pedralva). O 
Agrupamento abrange as freguesias de Gualtar, Este S. Pedro, Este S. Mamede, Espinho, Sobreposta e 
Pedralva localizadas a Nordeste de Braga, na periferia do perímetro urbano da cidade, havendo 
unidades educativas que se situam a 12 km da Escola sede.  

O edifício da EB1 de Espinho encontra-se degradado. Os demais edifícios das escolas do 1.º ciclo e dos 
jardins-de-infância encontram-se em bom estado de conservação, tendo sido sujeitos a intervenções 
profundas por parte da Autarquia, embora escasseiem os espaços para a prática da Educação Física, 
bibliotecas e salas de informática. Verifica-se, também, alguma insuficiência de materiais didácticos, o 
que dificulta a prática lectiva, e a Internet não funciona nas escolas do 1.º ciclo visitadas. A Escola sede 
dispõe de instalações específicas (laboratórios, salas de informática, auditório e pavilhão 
gimnodesportivo), as quais, tal como as restantes instalações, apresentam boas condições de trabalho, 
alguns espaços requalificados e equipamentos adequados.  

De acordo com o “Perfil de Escola”, o Agrupamento é frequentado por 1639 crianças/alunos: 273 da 
educação pré-escolar; 1335 do ensino básico (31 em cursos de educação formação Tipo 2, 39 em cursos 
de educação e formação de adultos Tipo 3, 588 do 1.º ciclo, 294 do 2.º ciclo e 383 do 3.º ciclo) e 31 
alunos do ensino secundário em cursos de educação e formação de adultos Tipo 1. No que concerne 
ao acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação, constata-se que 18,1% dos alunos têm 
computador e Internet em casa, 26,6% têm computador, mas sem acesso à Internet, e 55,3% não têm 
computador. A Acção Social Escolar abrange 40% dos alunos do Agrupamento, sendo 46,9% 
beneficiários do escalão A, 50,7% do escalão B e 2,4% do escalão C.  

Conhecem-se as profissões de 59,7% dos pais/encarregados de educação, dos quais 13,0% são 
trabalhadores não qualificados, 44,1% operários, artífices e trabalhadores da indústria, 1,9% 
trabalhadores qualificados da agricultura e pescas, 20,5% empregados dos serviços e comércio, 7,2% 
técnicos e profissionais de nível intermédio e 13,3% quadros superiores. São conhecidas as habilitações 
académicas de 64,2% dos pais e encarregados de educação e, destes, 23,5% têm o 1.º ciclo, 37,7% o 2.º 
ciclo, 15,7% o 3.º ciclo, 10,1% o ensino secundário, 12,9% apresentam uma formação de nível superior e 
0,1% não têm qualquer habilitação. 
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Quanto aos recursos humanos, o Agrupamento dispõe de 144 docentes, dos quais, 96 pertencem ao 
quadro de escola, 32 ao quadro de zona pedagógica e 16 são contratados. O pessoal não docente é 
constituído por 44 elementos e, destes, quanto às suas funções, 33 são assistentes operacionais, 8 
assistentes técnicos, 1 técnico profissional de 2.ª classe, 1 técnico especialista e 1 técnico superior de 1.ª 
classe (psicólogo). 

III – CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

1. RESULTADOS               BOM 

O Agrupamento tem analisado os resultados académicos dos alunos e tem feito uma análise 
comparativa dos resultados face aos valores nacionais. As taxas de retenção/desistência, em 
2007/2008, são inferiores às taxas nacionais nos 1.º e 2.º ciclos, e superiores no 3º ciclo, onde o 7.º ano 
se destaca, negativamente, com 20,3% de taxa de retenção e desistência. Nas provas de aferição, dos 4.º 
e 6.º anos, em 2008, as percentagens de classificações positivas dos alunos do Agrupamento foram 
superiores às nacionais. Já nos exames nacionais do 9.º ano, no mesmo ano, o Agrupamento obteve 
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médias, ligeiramente, abaixo das nacionais. O abandono escolar tem vindo a diminuir, sendo que, em 
2007/08 foi inexistente. 

Os documentos regulamentadores e orientadores da acção educativa revelam uma cultura escolar 
orientada para a participação e o desenvolvimento cívico. Neste sentido, é promovido o espírito de 
cidadania e da convivência democrática entre os diversos elementos da comunidade escolar, 
existindo, da parte desta, uma forte identificação com o Agrupamento. O Plano Anual de Actividades 
reflecte o envolvimento de todas as unidades educativas e a participação da comunidade educativa na 
vida escolar. O Agrupamento valoriza o sucesso dos alunos, e os diversos elementos da comunidade 
educativa, entrevistados, salientaram o bom ambiente educativo, em termos de relacionamento 
humano, solidariedade e respeito mútuo, sendo irrelevantes os casos de indisciplina. A oferta 
educativa e formativa foi diversificada, com cursos de educação e formação de jovens e de adultos, no 
sentido de dar resposta aos interesses e necessidades da população que serve. É opinião de docentes, 
pais e diversos membros da comunidade escolar que a abertura destes cursos teve um forte impacto 
na redução do abandono escolar. Ainda não existem mecanismos institucionalizados de recolha de 
informação que permitam medir, de forma sistemática, o impacto das aprendizagens nas famílias, na 
comunidade e na satisfação dos docentes. 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO              BOM 

Os conselhos de docentes e as coordenações de departamento têm assumido e desenvolvido 
estratégias de acção conducentes à articulação curricular, na sequência das decisões do Conselho 
Pedagógico. A articulação interdisciplinar é perceptível em algumas actividades constantes do Plano 
Anual, do Projecto Curricular de Agrupamento, dos projectos curriculares de turma e em algumas 
práticas implementadas. Tem sido promovida a gestão sequencial do currículo desde a educação pré-
escolar até ao 9.º ano, em Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. As actividades do Plano Anual 
ajudam a consolidar esta articulação. Nos departamentos é realizada a articulação de conteúdos entre 
as diversas disciplinas que os constituem, e o Serviço de Psicologia e Orientação, em colaboração com 
os docentes e os directores de turma, actua no apoio e orientação vocacional dos alunos. A supervisão 
pedagógica das actividades lectivas e a monitorização dos resultados académicos são asseguradas 
pelos coordenadores das diversas estruturas intermédias, em articulação com o Conselho Pedagógico, 
e a confiança na avaliação assenta na aplicação de critérios de avaliação previamente definidos. 
Contudo, o Agrupamento não instituiu um mecanismo generalizado e sistemático de 
acompanhamento e supervisão directa da prática lectiva em sala de aula. 

As crianças e os alunos com necessidades educativas especiais são apoiados pelo Serviço de Educação 
Especial. A sua identificação é feita através do docente titular de turma ou do director de turma. Todo 
o apoio é efectuado em articulação com os pais, os docentes, o Serviço de Psicologia e outros parceiros, 
de que é exemplo a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. O 
Agrupamento implementou diversas medidas específicas e abrangentes de apoio aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem. Todavia, não existe um mecanismo institucionalizado de coordenação 
e avaliação de toda a panóplia de apoios que o Agrupamento disponibiliza e, no 1.º ciclo, quando os 
professores dos apoios educativos efectuam a substituição dos professores titulares de turma, em caso 
de absentismo destes, os alunos ficam sem as actividades de apoio. A oferta educativa é diversificada 
e engloba componentes activas, culturais, sociais e artísticas. Existe um conjunto alargado de projectos 
e actividades que valorizam os saberes de áreas diversas, tais como: as ciências, as artes, o ambiente, o 
desenvolvimento cívico e o desporto. De salientar o envolvimento dos alunos nas diversas actividades 
e o impacto da oferta educativa na sua formação integral, bem como a satisfação que manifestaram 
para com as actividades que lhe são facultadas. No entanto, os docentes referiram algumas carências 
ao nível dos recursos materiais o que, todavia, não tem impedido a realização das actividades 
experimentais imprescindíveis na aprendizagem das ciências. 
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3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR                  BOM 

A coerência e articulação entre os diversos documentos estruturantes da vida do Agrupamento são 
ainda ténues. O Projecto Educativo enuncia um conjunto de princípios orientadores, metas (genéricas 
e não mensuráveis) e estratégias conducentes à operacionalização desses princípios. O Projecto 
Curricular de Agrupamento estabelece um conjunto de critérios de funcionamento da vida escolar e 
explicita a forma como se deverá desenvolver e organizar o processo educativo. A oferta 
educativa/formativa é coerente com as linhas orientadoras do Projecto Educativo. O Agrupamento 
planifica o ano lectivo envolvendo as diversas estruturas intermédias. Na gestão dos tempos escolares 
é dada prioridade aos horários dos alunos e aos tempos de estudo, em articulação com os horários dos 
transportes escolares e as actividades de enriquecimento curricular, embora a sobrelotação da EB 2,3 
traga dificuldades acrescidas ao desenvolvimento destas práticas.  

O órgão de gestão do Agrupamento conhece bem as competências profissionais do pessoal docente e 
não docente e, em conjugação com os critérios pré-definidos (ex. continuidade pedagógica e perfil do 
director de turma) tem-nas em consideração na distribuição do serviço. Há também a preocupação 
com a integração dos novos docentes. Os Serviços Administrativos respondem às necessidades do 
Agrupamento. Os funcionários não docentes entrevistados demonstraram estar bem informados sobre 
a vida do Agrupamento e dos seus documentos estruturantes. Foi referida a carência deste pessoal, 
nas escolas do 1.º ciclo, o que dificulta a vigilância dos recreios.  

Os estabelecimentos visitados apresentavam-se embelezados e limpos. Os docentes consideram que, 
de um modo geral, existem equipamentos escolares mínimos para a prática lectiva, apesar de nas 
escolas do 1.º ciclo, existir alguma carência de equipamentos, falta de espaços cobertos e edifícios a 
necessitar de manutenção, o que, por vezes, condiciona a plena realização das actividades escolares. 
De relevar, que a Câmara Municipal de Braga realizou obras de requalificação em diversos 
estabelecimentos do 1.º ciclo e JI, tendo o Agrupamento zelado pela sua manutenção e providenciado 
algumas intervenções, essencialmente na EB2,3, para melhoria das instalações e dos equipamentos. O 
Agrupamento revela dinamismo na captação de receitas através de projectos nacionais e locais, da 
activação de protocolos e parcerias e das verbas geradas pelo bufete e pelo aluguer das instalações.  

Os pais entrevistados revelaram conhecer a realidade educativa e estar informados sobre os 
documentos do Agrupamento e as suas actividades. De salientar que a participação e o envolvimento 
dos pais nas actividades do Agrupamento, assim como as suas expectativas face à escola, têm vindo a 
aumentar progressivamente. A Autarquia, as juntas de freguesia e outras entidades (ex. Caritas e 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) têm-se destacado na 
colaboração com o Agrupamento. Os actores educativos entrevistados consideraram justa e equitativa 
a actuação dos responsáveis do Agrupamento, sendo visível a preocupação com a integração de todos 
os alunos e a existência de algumas medidas de apoio a situações de maior dificuldade. 

4. LIDERANÇA    MUITO BOM 

As lideranças de topo e intermédias conhecem bem as suas competências. A liderança de topo é 
exercida de forma democrática e motivadora, com uma perspectiva ambiciosa sobre a educação, 
traçando um rumo claro em ordem à excelência, concretizado em princípios e estratégias 
consentâneas, centradas no sucesso escolar dos alunos, no aprofundamento de uma cultura de 
agrupamento e no reforço da participação parental. Contudo, no Projecto Educativo não é explicitada 
a evolução esperada do Agrupamento, consubstanciada em metas claras e avaliáveis. Como estratégia 
fundamental de intervenção emerge a aposta no clima organizacional, nos documentos estruturantes 
da vida escolar e na participação da comunidade educativa. Há, também, uma atenção especial e 
intervenções específicas para os alunos desmotivados (em risco de abandono escolar ou com 
dificuldades de aprendizagem) ou com necessidades educativas específicas. Nota-se uma grande 
motivação e empenho por parte de docentes, alunos, funcionários, pais, Câmara Municipal, juntas de 
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freguesia e outras instituições na participação activa da vida do Agrupamento. Para esta dinâmica, 
contribuiu a liderança da actual direcção executiva, conforme foi salientado em todos os painéis. O 
Agrupamento revela dinâmicas inovadoras, nomeadamente no reforço dos seus sistemas de 
comunicação interna e externa, e tem vários projectos, parcerias e colaborações que, além de 
concorrerem para a melhoria do seu desempenho interno, também lhe dão uma grande visibilidade 
no meio, fazendo com que seja procurado por docentes e famílias dos alunos. 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DO 
AGRUPAMENTO 

[CLASSIFICAÇÃOBOM    

O Agrupamento apresenta uma equipa de auto-avaliação que iniciou funções, em 2008/2009, a qual 
tem funcionado apenas com docentes, embora no seu plano estejam previstos diversos elementos da 
comunidade educativa. O Agrupamento aderiu ao Projecto de Avaliação em Rede da Universidade do 
Minho. A equipa de auto-avaliação traçou um plano de acção, fez o levantamento das práticas 
avaliativas e aplicou, por amostragem, questionários a docentes, não docentes, pais e alunos, de forma 
a conhecer as suas perspectivas em diversas dimensões da vida escolar. De referir que os resultados 
académicos, por período lectivo, as taxas de transição, as provas de aferição e os exames são 
monitorizados e analisados, fazendo-se a comparação da avaliação externa com os referentes 
nacionais. É perceptível a capacidade do Agrupamento em se auto-avaliar e em planear um conjunto 
de estratégias de articulação, sequencialidade e de parcerias com entidades que lhe permitem, não só 
identificar e enfrentar os problemas com que se depara, mas também perspectivar o desenvolvimento 
sustentado do Agrupamento.  

IV – AVALIAÇÃO POR FACTOR 

1. RESULTADOS 

1.1 SUCESSO ACADÉMICO  

O Agrupamento analisou os resultados académicos dos alunos, relativos aos últimos anos lectivos, por 
ano e disciplina, identificando as áreas de maior sucesso/insucesso e traçando o quadro evolutivo das 
taxas de transição/conclusão. Procedeu, ainda, à análise comparativa dos resultados face aos 
referentes nacionais. As taxas de retenção e desistência do Agrupamento, em 2007/2008, são inferiores 
às taxas nacionais nos 1º e 2º ciclos e superiores no 3.º ciclo, sobressaindo, negativamente, o 7.º ano, 
com 20,3% de taxa de insucesso. No que concerne às provas de aferição dos 4º e 6.º anos, no ano 
lectivo 2007/2008, os resultados positivos dos alunos foram superiores aos nacionais, quer em Língua 
Portuguesa, quer em Matemática. Contudo, nos exames do 9.º ano, os resultados dos alunos do 
Agrupamento, em 2008, situaram-se ligeiramente abaixo das médias nacionais (0,3 pontos em Língua 
Portuguesa e 0,1 pontos em Matemática). A média das classificações atribuídas, pelo Agrupamento, 
situa-se, ligeiramente, acima das classificações obtidas pelos alunos em exame (em 2008: 0,2 pontos em 
Língua Portuguesa e 0,1 pontos em Matemática). O abandono escolar tem vindo a diminuir, sendo 
inexistente em 2007/08. 

1.2 PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CÍVICO  

Os documentos regulamentadores e orientadores da acção educativa expressam uma cultura escolar 
orientada para a participação e o desenvolvimento cívico dos alunos. O Plano Anual reflecte o 
envolvimento de todas as unidades educativas e da comunidade escolar, proporcionando, a todas as 
crianças/alunos, actividades diversificadas. O envolvimento dos alunos na vida escolar é valorizado 
como revelam as iniciativas implementadas, nomeadamente a sua participação nos conselhos de 
turma, a realização de “assembleias de turma” e “assembleias de delegados e sub-delegados”. Os 
alunos são, ainda, ouvidos, através do Director de Turma, na Área de Formação Cívica, onde 
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trabalham atitudes e valores. Nos jardins-de-infância as crianças participam na planificação das 
rotinas semanais e, no 1.º ciclo, os docentes aceitam as propostas dos alunos para a realização de 
actividades. A Associação de Estudantes é ouvida pelo Conselho Executivo e tem feito algumas 
propostas de actividades e de melhorias na Escola (ex. dinamização da “Sala do Aluno” e sugestão de 
alteração do piso do “campo exterior”). Os alunos manifestaram que gostam de frequentar as escolas 
do Agrupamento. É promovido o espírito de cidadania e da convivência democrática entre os diversos 
elementos da comunidade escolar, existindo, da parte desta, uma forte identificação com o 
Agrupamento. Os alunos envolvem-se, também, em tarefas como a limpeza da escola, manutenção de 
equipamentos e apresentação de sugestões através da sua associação e dos seus representantes. Existe 
a preocupação com a valorização do sucesso dos alunos, expressa na afixação e divulgação dos seus 
trabalhos, e na promoção da sua participação em actividades e projectos, que trazem visibilidade aos 
trabalhos realizados. 

1.3 COMPORTAMENTO E DISCIPLINA                        

Os elementos da comunidade educativa entrevistados salientaram o bom ambiente educativo vivido 
no Agrupamento, em termos de relacionamento humano, solidariedade e respeito mútuo, sendo 
irrelevantes os casos de indisciplina, quer a nível de sala de aula, quer nos recintos escolares. Os 
diversos elementos da comunidade educativa conhecem o Regulamento Interno do Agrupamento e os 
alunos, através dos docentes titulares de turma, no 1.º ciclo, e dos directores de turma, no 2.º e 3.º 
ciclos, têm analisado e interiorizado as regras e as normas de conduta. O Agrupamento tem 
trabalhado, sobretudo nas áreas curriculares não disciplinares, a valorização da dimensão “humana 
do ensino, promovendo uma cultura do saber e do saber-estar”, sendo a dimensão do comportamento 
contemplada nos critérios de avaliação. A parceria com a “Escola Segura” tem ajudado a manter o 
bom comportamento e disciplina, quer na Escola sede, quer nos espaços circundantes. Os casos de 
indisciplina, embora raros, são analisados pelo professor titular ou pelo director de turma, sendo, 
sempre que se justifique, aplicadas sanções de índole educativa. O interesse dos alunos pela escola e o 
seu sentido de pertença estão patentes na inexistência de problemas disciplinares e na elevada 
assiduidade às aulas e a todas as actividades escolares. Os assistentes operacionais são respeitados 
pelos alunos. Os critérios de avaliação contemplam a dimensão comportamental.  

1.4 VALORIZAÇÃO E IMPACTO DAS APRENDIZAGENS          
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No sentido de adequar a oferta educativa aos interesses e necessidades da população escolar, o 
Agrupamento diversificou a sua oferta formativa, criando cursos de educação e formação de jovens e 
de adultos, após a auscultação de alunos e pais, e tendo em conta as necessidades da região e os 
recursos do Agrupamento. Na opinião dos membros da comunidade escolar entrevistados, a abertura 
destes cursos teve um forte impacto na redução do abandono escolar e na continuidade de estudos 
por muitos dos jovens. Embora os alunos, os pais e os docentes revelassem que o bom desempenho 
dos alunos e a valorização das aprendizagens pelo Agrupamento correspondem às suas expectativas, 
ainda não existem mecanismos institucionalizados de recolha de informação/opiniões que permitam 
aferir, de forma sistemática, o impacto das aprendizagens junto da comunidade escolar.  

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

2.1 ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE                                                                   

A coordenação pedagógica da educação pré-escolar e do 1.º ciclo é realizada nos conselhos de 
docentes. Nos 2.º e 3.º ciclos, as coordenações de departamento têm assumido e desenvolvido 
estratégias de acção facilitadoras da articulação curricular. Os departamentos planificam a sua acção, 
em articulação com as decisões do Conselho Pedagógico. A coordenação pedagógica inicia-se nos 
respectivos departamentos curriculares, envolvendo, posteriormente, os grupos de disciplina. A 
articulação interdisciplinar é perceptível, em algumas actividades constantes do Plano Anual, no 
Projecto Curricular de Agrupamento e nos projectos curriculares de turma, através das áreas 
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curriculares não disciplinares. As coordenações das direcções de turma (uma por cada ciclo de ensino) 
promovem a articulação ao nível dos conselhos de turma e dos projectos curriculares de turma. 
Existem algumas práticas efectivas de articulação entre os diferentes níveis de ensino e entre os 
docentes do 1.º ciclo e os das actividades de enriquecimento curricular (ex. no 1.º ciclo, os docentes das 
actividades de enriquecimento curricular articulam a sua actividade com os docentes titulares de 
turma, com quem reúnem, por anos de escolaridade, e os docentes titulares de turma do 4.º ano 
reúnem com os directores de turma do 5.º ano, no início do ano lectivo). Tem sido promovida a gestão 
sequencial do currículo da educação pré-escolar até ao 9.º ano, havendo reuniões de docentes de 
diversos ciclos, em Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. Nos departamentos é realizada a 
articulação de conteúdos entre as diversas disciplinas que os constituem e são partilhados materiais e 
instrumentos de avaliação. De realçar, também, a realização de actividades planeadas e desenvolvidas 
envolvendo os jardins-de-infância, as escolas do 1.º ciclo e a Escola sede. O Agrupamento dispõe de 
um Serviço de Psicologia e Orientação que, em colaboração com os docentes e os directores de turma, 
actua no apoio e orientação aos alunos ao longo do percurso escolar. 

2.2 ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA LECTIVA EM SALA DE AULA          

O Agrupamento não instituiu um mecanismo generalizado e sistemático de acompanhamento e 
supervisão directa da prática lectiva em sala de aula. A supervisão pedagógica destas actividades e a 
monitorização dos resultados académicos são asseguradas pelos coordenadores das diversas 
estruturas de coordenação e supervisão, em articulação com o Conselho Pedagógico. A concretização 
destas tarefas assenta na análise dos relatórios periódicos e nas reuniões dos departamentos, dos 
conselhos de docentes e dos conselhos de turma. A confiança na avaliação interna e nos resultados 
assenta na aplicação de critérios de avaliação, aprovados em Conselho Pedagógico. A monitorização 
da sua implementação é realizada nas estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, através das 
informações prestadas pelos próprios docentes. Os resultados da avaliação são analisados nas 
reuniões dos departamentos e dos conselhos de turma.  

2.3 DIFERENCIAÇÃO E APOIOS             

As necessidades educativas de cada criança/aluno, quando não existe uma sinalização anterior, são 
referenciadas na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, pelo docente do grupo/turma, e nos 2.º e 3.º ciclos 
pelo conselho de turma, em qualquer momento do ano lectivo, em colaboração com o Conselho 
Executivo, os docentes de Educação Especial e o Serviço de Psicologia e Orientação. Em 2008/2009, 
são apoiados 38 alunos com necessidades educativas especiais, 10 dos quais frequentam uma 
“Unidade de Ensino Estruturado – Autismo”, na EB1 de Gualtar. Atendendo às necessidades de cada 
caso, estão implementadas diversas medidas de apoio, envolvendo os docentes da educação especial, 
os docentes da turma, as famílias dos alunos, o Serviço de Psicologia e Orientação, e diversas 
parcerias. No que respeita aos apoios para os alunos com dificuldades de aprendizagem, o 
Agrupamento implementou diversas medidas específicas e abrangentes, como a pedagogia 
diferenciada em sala de aula, o apoio tutorial, a Oficina de Matemática, a Sala Multimédia, a Biblioteca 
com o apoio dos docentes, os programas de compensação e reforço curricular, o ensino específico da 
Língua Portuguesa (para alunos oriundos de países estrangeiros), entre outros. O Estudo 
Acompanhado é atribuído, preferencialmente, a docentes de Língua Portuguesa e Matemática, como 
forma de aumentar o sucesso a essas disciplinas. Estão, também, implementados projectos como o 
Plano Nacional da Leitura e o Plano de Acção para a Matemática e diversas actividades que visam 
aumentar o sucesso educativo. Está ainda a ser apoiado um aluno com capacidades educativas 
excepcionais. De registar que no 1.º ciclo, os professores dos apoios educativos efectuam a substituição 
dos professores titulares de turma, em caso de absentismo, com prejuízo dos alunos que ficam sem 
apoios nessas ocasiões. Todavia, apesar de toda esta aposta nos apoios educativos, não se encontra 
instituída uma estrutura que coordene e avalie toda a panóplia de apoios que o Agrupamento tem em 
funcionamento.  
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2.4 ABRANGÊNCIA DO CURRÍCULO E VALORIZAÇÃO DOS SABERES E DA 
APRENDIZAGEM                                                                                                        

A oferta educativa é diversificada e engloba componentes activas, culturais, sociais e artísticas. De 
salientar o envolvimento dos alunos nas diversas actividades e o impacto da oferta educativa na sua 
formação integral, bem como a satisfação que manifestaram, para com as actividades que lhe são 
facultadas. No que concerne ao ensino experimental das Ciências foram identificadas algumas 
carências ao nível de material, bem como de pessoal técnico especializado, nos laboratórios de 
Biologia e de Física e Química, o que não tem impedido a realização de actividades experimentais 
imprescindíveis na aprendizagem das Ciências e do método científico. Contudo, alguns alunos 
referiram que não realizam, regularmente, actividades experimentais. O Agrupamento evidenciou 
preocupação com os saberes práticos ao nível da planificação e da programação de uma diversidade 
de projectos e actividades que valorizam uma pluralidade de saberes e de aprendizagens em diversas 
áreas, com actividades transversais desde a educação pré-escolar ao 3.º ciclo. O Agrupamento tem 
alargado a sua oferta formativa aos cursos de educação e formação e aos cursos de educação e 
formação de adultos. Os docentes e os directores de turma promovem a valorização efectiva das 
aprendizagens, procurando incentivar nos alunos o esforço contínuo e a melhoria dos seus resultados 
educativos. Ainda com o intuito de valorizar as aprendizagens e o comportamento cívico foram 
instituídos os quadros de valor e mérito. 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

3.1 CONCEPÇÃO, PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE    

O Projecto Educativo, aprovado para o triénio de 2004 a 2007, encontra-se ainda em vigor e explicita 
um conjunto de princípios orientadores, “metas” (“promover uma cultura de Agrupamento”, 
“promover uma cultura de excelência desde o pré-escolar até ao fim da escolaridade obrigatória”, 
“valorizar a dimensão humana do ensino, promovendo uma cultura do saber e do saber estar”, 
“incentivar a participação dos pais e encarregados de educação na vida e dinâmica do Agrupamento”) 
e “estratégias” de tal modo abrangentes que se tornam pouco claras, dificultam a sua avaliação e 
fragilizam a articulação com os demais documentos estruturantes da vida do Agrupamento. O 
Projecto Curricular de Agrupamento abrange todos os níveis de educação e ensino e estabelece um 
conjunto de critérios de funcionamento da vida escolar. O Agrupamento, com base nos seus 
documentos estruturantes e na análise dos resultados escolares, definiu, nos seus planos de acção, 
áreas prioritárias: “Língua Materna, Matemática, Ciências Experimentais, Educação para a Cidadania 
e Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação”. A oferta educativa/formativa é coerente 
com as linhas orientadoras do Projecto Educativo.  
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O Agrupamento, em colaboração com as estruturas intermédias, planifica o ano lectivo, com base no 
diagnóstico dos recursos humanos, materiais e financeiros e em critérios para a atribuição das áreas 
transversais, das actividades e dos recursos, bem como de constituição de turmas. Na gestão dos 
tempos escolares é dada prioridade aos horários dos alunos e aos tempos de estudo, articulando os 
horários dos transportes escolares com as actividades de enriquecimento curricular e as lectivas, 
embora a sobrelotação da EB 2,3 traga dificuldades acrescidas a estas práticas. 

3.2 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS                             

O órgão de gestão do Agrupamento conhece bem as competências pessoais e profissionais do pessoal 
docente e não docente e tem-nas em consideração na distribuição do serviço. Os documentos 
estruturantes da vida do Agrupamento estabelecem um conjunto de procedimentos sobre a gestão dos 
recursos humanos, que obedece a critérios previamente estabelecidos: o acompanhamento das turmas 
ao longo de cada ciclo de ensino é assegurado por equipas pedagógicas; no 2.º ciclo, o docente 
lecciona, à mesma turma, as disciplinas ou áreas disciplinares relativas ao seu grupo de recrutamento 
e o Director de Turma lecciona também a Área de Formação Cívica e acompanha a turma ao longo do 
ciclo de escolaridade. Nos 2.º e 3º ciclos, na Área de Estudo Acompanhado é dada preferência a 
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docentes de Matemática e Língua Portuguesa, como forma de combater o insucesso naquelas áreas. O 
Agrupamento faz o acolhimento aos novos docentes através do Conselho Executivo e do coordenador 
de departamento ou de estabelecimento, no caso do 1.º ciclo. Na EB 2,3, a distribuição do serviço do 
pessoal não docente é efectuada pelas respectivas chefias em articulação com o Conselho Executivo e 
nas EB1/JI é efectuada pelos Coordenadores dos estabelecimentos de educação e ensino. O 
Agrupamento realizou um levantamento de necessidades de formação ao nível dos docentes e do 
pessoal não docente, encontrando-se vários elementos a frequentar formação certificada. Os Serviços 
Administrativos conseguem responder às necessidades do Agrupamento, contudo, no que concerne 
aos assistentes operacionais foi referido que a carência de pessoal não docente, nas escolas do 1.º ciclo, 
dificulta a vigilância dos recreios. Os funcionários entrevistados demonstraram estar bem informados 
sobre a vida do Agrupamento e dos seus documentos estruturantes. A avaliação interna desenvolvida 
evidencia a satisfação de alunos, encarregados de educação, professores e outros funcionários com os 
serviços prestados.  

3.3 GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS                               

Os docentes consideram que, de um modo geral, existem equipamentos escolares mínimos para a 
prática lectiva, embora reconheçam que existem algumas deficiências, nomeadamente a falta de 
espaços cobertos e edifícios a necessitar de conservação no 1.º ciclo, que, por vezes, condicionam as 
actividades escolares. A Câmara Municipal de Braga realizou, recentemente, intervenções de 
requalificação em diversos estabelecimentos do 1.º ciclo e JI, alguns dos quais, embora tenham boas 
condições para a actividade escolar, já necessitam de manutenção, devido a infiltrações de águas 
pluviais. O Agrupamento tem zelado pela manutenção das instalações e providenciado algumas 
intervenções de melhoria das condições e dos equipamentos, mais visíveis na Escola sede, 
especificamente ao nível da iluminação, da vedação e da melhoria do mobiliário da cozinha e dos 
espaços do bufete, da biblioteca, da sala de professores, dos espaços laboratoriais, do pavilhão 
gimnodesportivo e de algumas salas específicas. Presentemente, estão a ser equipadas as salas de aula 
com projectores e quadros interactivos. As instalações visitadas apresentavam-se embelezadas e 
limpas. O Conselho Administrativo tem gerido as despesas e as receitas, usando os recursos 
financeiros de acordo com as linhas orientadoras emanadas pela Assembleia de Escola (agora 
Conselho Geral Transitório) e com as necessidades do Agrupamento. Este revela dinamismo na 
captação de receitas através de projectos abrangidos pelo Programa Operacional do Potencial 
Humano, da implementação de projectos financiados (ex.: “Educação para a Saúde”, “Plano Nacional 
de Leitura”, entre outros), da participação em projectos locais (ex. ATENA - Caritas), da activação de 
protocolos e parcerias (ex.: Caixa Geral de Depósitos, Câmara Municipal e juntas de freguesia) e das 
verbas geradas pelos lucros do bufete e pelo aluguer das instalações. 

3.4 PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E OUTROS ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA  

Existe uma associação de pais e encarregados de educação para o Agrupamento. Os pais encontram-se 
representados nos diversos órgãos, onde têm assento. Estes revelaram conhecer a realidade educativa 
e têm participado em algumas actividades desenvolvidas. De salientar que os entrevistados foram 
unânimes em reconhecer a boa participação e envolvimento dos encarregados de educação. Estes são 
auscultados para a resolução de problemas e tomada de decisões, nos assuntos que lhes dizem 
respeito, e a sua participação e expectativas têm vindo a aumentar progressivamente. Os directores de 
turma e os professores das turmas do 1º ciclo flexibilizam o horário de atendimento indo ao encontro 
das disponibilidades e necessidades das famílias. A Câmara Municipal de Braga e as juntas de 
freguesia têm sido envolvidas, activamente, na resolução de problemas e na promoção das actividades 
escolares. 

3.5 EQUIDADE E JUSTIÇA                                                                     

Os documentos estruturantes do Agrupamento defendem valores de solidariedade, justiça e 
equidade. É visível a preocupação com a integração de todos no respeito pelas diferenças de cada um. 
De referir a existência de algumas medidas de apoio a situações de maior dificuldade, nomeadamente 
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em termos de alimentação dos alunos com menor capacidade económica e a existência de parcerias 
com entidades promotoras de inclusão social (ex.: Caritas, Segurança Social e Associação Portuguesa 
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental). Os actores educativos entrevistados consideraram 
justa e equitativa a actuação dos responsáveis do Agrupamento na gestão do pessoal docente e não 
docente e nos procedimentos de organização escolar, contudo, os alunos referiram que, por vezes, se 
sentem ultrapassados nas filas dos Serviços da Escola sede, pelos professores (ex.: refeitório escolar e 
reprografia). Pais e alunos referiram que os alunos são avaliados de forma justa, de acordo com os 
critérios definidos e tendo em conta as diversas dimensões da avaliação. 

4. LIDERANÇA 

4.1 VISÃO E ESTRATÉGIA                                                                                

O Agrupamento apresenta como visão global do seu Projecto Educativo a busca da excelência. 
Contudo, no Projecto Educativo não está explicitada a evolução esperada do Agrupamento, 
consubstanciada em metas claras e avaliáveis. O órgão executivo seguiu um plano de acção bem 
delineado, empenhou-se em criar um clima de grande abertura e participação, alargou a oferta 
formativa para os alunos com dificuldades de sucesso no currículo normal, proporcionou formação no 
âmbito da educação especial, dirigida para o acompanhamento de crianças autistas, vindas de toda a 
área do concelho, e iniciou a formação de adultos de nível secundário. Os órgãos de gestão, 
professores e funcionários têm também uma especial atenção para com os alunos carenciados 
economicamente. A qualidade do desempenho do Agrupamento é reconhecida pela comunidade 
educativa entrevistada, ganhando visibilidade nas actividades, sessões culturais e exposições que 
promove, quer internamente, quer na comunidade. O plano de acção do Agrupamento insere linhas 
orientadoras para o futuro próximo, rumo à excelência educativa definida no seu Projecto Educativo, 
de entre as quais se destacam a melhoria do sucesso educativo e dos resultados escolares e o 
investimento na superação das carências em infra-estruturas, em equipamentos e em meios 
informáticos, em todas as escolas. 

4.2 MOTIVAÇÃO E EMPENHO                                                                       

Nota-se uma elevada motivação e empenho da comunidade escolar, que se concretiza na participação 
activa na construção dos documentos da acção educativa, na construção de instrumentos de auto-
avaliação e no trabalho colaborativo quer na gestão de topo, quer na gestão intermédia. Em todos os 
painéis foi salientado o grande contributo dado, pela actual direcção, para a criação de um clima de 
abertura a novas ideias, de participação e de estímulo aos professores e funcionários, que conduziu a 
uma nova dinâmica da vida escolar. Há, da parte dos funcionários não docentes, um empenho que os 
leva a ultrapassar as meras rotinas de trabalho e a envolverem-se, activamente, na solução dos 
pequenos problemas diários, num espírito de polivalência e entreajuda. Há uma clara participação e 
democraticidade, em todos os níveis e órgãos, que promovem, entre si, um sistema efectivo de 
comunicação e de complementaridade.  
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4.3 ABERTURA À INOVAÇÃO                                                                           

O Agrupamento está empenhado em reforçar os seus sistemas de comunicação interna e externa. Para 
além dos sistemas tradicionais de comunicação oral ou escrita, aposta no reforço das novas tecnologias 
da informação e comunicação. As salas de aula da EB 2,3 dispõem de equipamentos de projecção e 
começam também a ser equipadas com quadros interactivos, embora o Agrupamento lute com 
restrições financeiras significativas. Ainda no âmbito da inovação, o Agrupamento criou uma página 
na Internet, que se mantém actualizada, e blogues para o contacto mais directo com as famílias, apesar 
do alcance limitado desta medida face ao reduzido número de famílias com computador e acesso à 
Internet, em casa. Os próprios alunos são envolvidos na dinâmica inovadora do Agrupamento, 
estando, por exemplo, a ser desenvolvida a “Rádio Escolar”, programada e gerida pelos alunos e com 
o apoio e supervisão de um docente, que pretendem alargar a toda a comunidade escolar. O 
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Agrupamento tem também procurado melhorar a formação e actualização dos docentes através do 
apoio da Universidade do Minho, com a qual tem um protocolo de colaboração. Em geral, o órgão de 
gestão está aberto e atento às sugestões, propostas e oportunidades concretizadas em forma de 
projectos, clubes e parcerias, estabelecidas com várias entidades. 

4.4 PARCERIAS, PROTOCOLOS E PROJECTOS                                             

O Agrupamento através de parcerias com entidades locais desenvolve projectos específicos, 
destacando-se: a Universidade do Minho, o Centro de Formação Sá de Miranda, as Escolas 
Secundárias de Maximinos e Carlos Amarante, a EB2,3 de Lamaçães, a Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, o Sporting Clube de Braga, a Associação TINBRA–Teatro 
Infantil de Braga, o Centro de Saúde do Carandá, a Caritas, a Associação para a Integração de 
Crianças Inadaptadas de Guimarães, a Associação Cultural de Sobreposta, a Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens, as juntas de freguesia e a Câmara Municipal de Braga. O Agrupamento 
desenvolve, também, diversos projectos nacionais e locais, como o Plano de Acção para a Matemática, 
o Plano Nacional de Leitura, Desporto Escolar, Escola Promotora de Saúde, Ambiente e Protecção 
Florestal, Projecto com Escolas – Fundação de Serralves. O desenvolvimento destes projectos e 
parcerias contribuem para a visibilidade externa da dinâmica do Agrupamento, a diversificação das 
aprendizagens, a melhoria dos resultados escolares e as respostas educativas tendentes a uma escola 
mais justa, equitativa e inclusiva. 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DO AGRUPAMENTO 

5.1 AUTO-AVALIAÇÃO                                                                                  

No início do presente ano lectivo (2008/2009), o Agrupamento formou uma equipa de auto-avaliação, 
constituída por docentes, pais, pessoal não docente e alunos. No entanto, tem funcionado apenas com 
os docentes da educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. Com a equipa instituída, o Agrupamento 
aderiu ao Projecto de Avaliação em Rede promovido pela Universidade do Minho. A equipa de auto-
avaliação elaborou um plano de acção e inventariou as práticas de avaliação já existentes em cinco 
áreas (“processos de liderança”, “organização e gestão”, “desenvolvimento curricular”, “relação com o 
exterior”, “resultados”) e aplicou, por amostragem, questionários a docentes, não docentes, pais e 
alunos. De referir que o Agrupamento realiza também a análise dos resultados dos seus alunos, 
comparando-os com os referentes nacionais. 

5.2 SUSTENTABILIDADE DO PROGRESSO                                            

O Agrupamento tem vindo a desenvolver procedimentos de auto-avaliação, devidamente planeados, 
e começa a identificar, com algum grau de segurança, os seus pontos fortes e fracos, bem como as 
oportunidades e os constrangimentos. Tem, também, implementado acções de melhoria para 
superação das dificuldades. Neste sentido, são de realçar os procedimentos de articulação e de 
sequencialidade educativas, entretanto desenvolvidos, a diversificação da oferta educativa e a 
colaboração com diversas entidades do meio, nomeadamente instituições, empresas e Autarquia, no 
sentido de integrar os alunos com necessidades educativas, criar estágios para os alunos dos cursos de 
Educação Formação e combater o abandono escolar. Estas dinâmicas são indicadoras da 
sustentabilidade do progresso do Agrupamento.  

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, apresenta-se uma selecção dos atributos do Agrupamento de Escolas da Nascente do 
Este (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.  
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Entende-se aqui por ponto forte: atributo da organização que ajuda a alcançar os seus objectivos; por 
ponto fraco: atributo da organização que prejudica o cumprimento dos seus objectivos; por 
oportunidade: condição ou possibilidade externas à organização que poderão favorecer o 
cumprimento dos seus objectivos; por constrangimento: condição ou possibilidade 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  

 As taxas de transição/conclusão, nos 1.º e 2.º ciclos, superiores às nacionais, bem como a 
diminuição do abandono escolar. 

 O bom ambiente educativo e a inexistência de casos significativos de indisciplina. 

 As dinâmicas conducentes à articulação e sequencialidade entre ciclos. 

 A diversidade de oferta formativa, fruto de diversas parcerias e protocolos, bem como a 
abertura do Agrupamento à comunidade educativa e à inovação. 

 O envolvimento e a participação de pais e alunos na vida escolar. 

 A aposta na integração de todos os alunos e a existência de algumas medidas de apoio a 
situações de maior dificuldade. 

 A visão e a estratégia da liderança do Agrupamento, bem como o empenho, cooperação e 
sentido de pertença de docentes, funcionários não docentes, pais e alunos. 

Pontos fracos 

 As elevadas taxas de retenção/desistência no 3.º ciclo e o insuficiente desempenho dos alunos 
nos exames nacionais do 9.º ano. 

 A inexistência, no Projecto Educativo, de metas claras e avaliáveis. 

 A ausência de acompanhamento e de supervisão da prática lectiva em sala de aula. 

 A inexistência de mecanismos de coordenação e avaliação dos apoios educativos e o recurso 
sistemático a docentes de apoio educativo do 1.º ciclo para substituição de docentes titulares 
de turma. 
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 A reduzida participação no processo de auto-avaliação. 

Oportunidades 

 A proximidade do centro urbano de Braga pode permitir o aprofundamento e o alargamento 
de parcerias com instituições públicas e privadas. 

Constrangimentos 

 O insuficiente número de assistentes operacionais nas escolas do 1.º ciclo compromete a 
efectiva vigilância e o apoio necessários aos alunos. 

 A insuficiência de espaços cobertos e a falta de materiais, nas escolas do 1.º ciclo, bem como a 
sobrelotação da EB 2,3, dificultam a realização de algumas actividades escolares. 

 

A Equipa de Avaliação Externa: José Manuel Sevivas, Abílio Brito e Sousa Fernandes 
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