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Escola Secundária Carlos Amarante – Braga 

 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 da 
Escola Secundária Carlos Amarante (Braga) realizada pela equipa de 
avaliação, na sequência da visita efectuada entre 22 e 23 de Março 
de 2010. 

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

Espera-se que o processo de avaliação externa fomente a auto-
avaliação e resulte numa oportunidade de melhoria para a Escola, 
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. 

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, bem como um eventual 
contraditório apresentado pela Escola, será oportunamente 

disponibilizado no sítio da IGE na área 

Avaliação Externa das Escolas 2009-2010  
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 II – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
A Escola Secundária Carlos Amarante, criada por decreto régio de 1884, tem as suas raízes na Escola de 
Desenho Industrial e situa-se na zona central da cidade de Braga, na freguesia urbana de S. Victor. 

A população escolar, em regime diurno é de 1468 alunos, distribuída por 67 turmas, 79,2% nos cursos 
científico-humanísticos (48 turmas), 16,2% nos cursos profissionais (16 turmas) e 4,6% nos cursos tecnológico 
(3 turmas). No regime nocturno frequentam a Escola 314 alunos, distribuídos por oito turmas do ensino 
secundário recorrente e dez turmas dos cursos de educação e formação de adultos. No Centro Novas 
Oportunidades, em funcionamento desde Fevereiro de 2008, já se inscreveram 1209 adultos, tendo sido 
entregues 87 certificados. Do total de alunos, dois não têm o Português como língua materna.  

Excluindo os alunos que frequentam os cursos de educação e formação de adultos, do total de alunos 
matriculados, 25,7% usufruem de auxílios económicos no âmbito da Acção Social Escolar (10,3% são 
abrangidos pelo escalão A e 15,4% pelo escalão B). Têm computador em casa 49,7% dos alunos e, destes, 
91,3% têm Internet.  
Conhecem-se as habilitações de 90,2% dos pais e encarregados de educação e, destes, 22,4% têm o 2.º ciclo 
20,5% o 1.º ciclo, 20,5% o 3.º ciclo, 17,8% formação superior (pós-graduação, bacharelato, licenciatura, 
mestrado e doutoramento), 17% o ensino secundário e 1,8% não têm qualquer tipo de habilitação. No que 
respeita às profissões são conhecidas as de 82,5% dos pais e encarregados de educação e, destes, 30,3% são 
Operários, artífices e trabalhadores da indústria, 28,5% são Quadros superiores, dirigentes e profissões 
intelectuais, 19,1% trabalham nos Serviços e comércio, 13,4% são Técnicos e profissões de nível intermédio, 
7,5% são Trabalhadores não qualificados e 1,2% trabalham na Agricultura e trabalho qualificado da agricultura e 
pescas. 

O corpo docente é constituído por 236 professores, pertencendo 70% ao quadro de Escola. A maioria dos 
docentes (74,1%) tem idade superior a 40 anos e 59,3% têm 20 ou mais anos de serviço. Quanto ao pessoal 
não docente, a Escola tem ao seu serviço 62 trabalhadores, 14 dos quais da carreira de assistente técnico, 44 
da carreira de assistente operacional e quatro técnicos superiores (uma psicóloga, um técnico superior de 
diagnóstico e acompanhamento e dois técnicos superiores de reconhecimento, validação e certificação de 
competências). 

 III – CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 
 

 1. Resultados   
 

MUITO BOM 
O sucesso académico dos alunos, emerge, em regra, como um traço marcante da Escola que importa desde 
logo sublinhar. No último triénio, apesar dos valores das taxas de sucesso dos cursos científico-humanísticos do 
ensino secundário regular evoluírem de forma irregular, são sempre superiores aos nacionais. Nos cursos 
tecnológicos do ensino secundário regular, a taxa de sucesso evoluiu de forma crescente, sendo superior à 
nacional, em 2009. A Escola compara o sucesso académico dos seus alunos, quer com os das escolas da 
região, quer com valores nacionais. O sucesso dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente é muito elevado. No triénio 2006-2007-2008-2009, o desempenho dos alunos nos exames 
nacionais do 12.º ano, nas disciplinas de Português, Matemática e História, situou-se sempre acima da média 
nacional. Contudo, na disciplina de Desenho A, os resultados são inferiores aos valores nacionais. Acresce, que 
segundo dados fornecidos pelos responsáveis da Escola, em 2009, o desempenho dos alunos nos exames 
nacionais do ensino secundário de Biologia e Geologia, Física e Química A, Geografia e Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais foi superior à média nacional.  

Os valores das taxas de anulação da matrícula, no último triénio, foram sempre baixos, tendo vindo a diminuir 
gradualmente. 

Os alunos são auscultados através de diversas estratégias e são envolvidos na elaboração e discussão dos 
principais documentos de planeamento, havendo iniciativas destinadas a valorizar e estimular os sucessos dos 
alunos no domínio das atitudes e valores.  

Os alunos conhecem e cumprem as regras de funcionamento da Escola, não se registando casos graves de 
indisciplina, a qual tem diminuído nos últimos anos. Existe um muito bom relacionamento entre todos os 
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membros da comunidade escolar, com respeito e atenção pelos direitos e deveres mútuos. Os alunos e os 
pais/encarregados de educação gostam da Escola e consideram-na bastante segura e promotora de uma 
educação adequada. 

A Escola conhece as expectativas dos alunos e aposta numa oferta educativa diversificada para dar resposta às 
suas necessidades. A adesão a actividades que visam valorizar o sucesso académico dos alunos emerge como 
traço marcante do quotidiano escolar.  

 2. Prestação do serviço educativo MUITO BOM 
A articulação e gestão curricular são asseguradas pelos departamentos e pelos respectivos grupos/áreas 
disciplinares que os integram. É ao nível destas estruturas que se estimula a interacção entre os distintos 
docentes, de forma a promover a articulação curricular horizontal e vertical intradepartamental. Os 
coordenadores dos departamentos e subcoordenadores dos grupos disciplinares, os coordenadores dos 
directores de turma e o coordenador pedagógico para a formação qualificante, coordenam e acompanham o 
trabalho desenvolvido no interior das respectivas estruturas através da monitorização dos processos e dos 
resultados. Destaca-se o trabalho de articulação curricular dos Grupos de trabalho de planificação e articulação 
curricular. A articulação interdepartamental acontece, preferencialmente, a nível do Conselho Pedagógico.  

Apesar de terem sido observadas aulas no âmbito do processo de avaliação do desempenho dos docentes, 
ainda não existe uma cultura de acompanhamento directo da prática lectiva em sala de aula. Este 
acompanhamento é assegurado, por via indirecta, através de um trabalho bem estruturado e organizado nas 
reuniões dos departamentos, grupos disciplinares e conselhos de turma. Existem mecanismos de 
acompanhamento e apoio aos docentes/turmas com dificuldades no desenvolvimento do processo 
ensino/aprendizagem e na gestão disciplinar, no sentido da sua superação.  

Não obstante o quadro da Escola não dispor de professores da educação especial e, por isso, poder estar 
comprometido o contínuo e sistemático apoio e acompanhamento indispensável aos alunos com necessidades 
educativas especiais de carácter permanente, o departamento da Educação Especial evidencia uma grande 
capacidade de integração, acompanhamento e orientação destes alunos que se manifesta pela elevada taxa de 
sucesso alcançado. Para os alunos com dificuldades de aprendizagem em áreas específicas e aos alunos que 
não têm o Português como língua materna são promovidas diversas medidas específicas de apoio. Também é 
prestada atenção aos alunos que apresentam capacidades excepcionais de aprendizagem. O acompanhamento 
e avaliação da eficácia das medidas implementadas é feito através da elaboração de relatórios periódicos que, 
depois de analisados, permitem o reajustamento das medidas, mas não existe um dispositivo que permita 
conhecer com rigor o valor acrescentado destas medidas. 

Os Serviços de Psicologia e Orientação estabelecem uma articulação adequada com os docentes dos apoios 
educativos e os directores de turma com vista à integração e orientação dos alunos e das famílias e colabora na 
dinamização de projectos e actividades interdisciplinares. 

A oferta educativa é ampla e diversificada, englobando componentes sociais, culturais, ambientais, artísticas, 
técnico-científicas e desportivas. Releva-se a importância dada pela Escola aos saberes práticos e 
experimentais, valorizando-os não só em contexto laboratorial/sala de aula, mas também através do 
desenvolvimento de iniciativas e projectos de enriquecimento curricular. 

 3. Organização e gestão escolar   MUITO BOM 
Observa-se coerência entre os principais documentos estruturadores do funcionamento e da actividade 
educativa da Escola. A planificação do ano lectivo é realizada ao nível dos órgãos de direcção, administração e 
gestão e estruturas intermédias e os projectos curriculares de turma respondem às especificidades das turmas. 

Releva-se o cuidado existente na gestão do tempo escolar, nomeadamente na organização das actividades 
lectivas em articulação com as actividades de enriquecimento curricular, na afectação dos docentes às turmas, 
bem como na elaboração dos horários das turmas com disciplinas sujeitas a exames nacionais. A direcção 
conhece as competências pessoais e profissionais do pessoal docente e não docente e considera-as na sua 
gestão, sendo as funções /tarefas atribuídas com base em critérios bem definidos, prevalecendo o princípio da 
continuidade das turmas, dos directores de turma e das equipas pedagógicas. Apesar de não existir um plano 
formal de integração do pessoal docente e do não docente, estes membros da comunidade escolar manifestam 
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bastante satisfação pelos mecanismos de acolhimento e integração existentes e a Escola desenvolve acções de 
formação interna, quer para uns, quer para outros. Algumas das acções realizadas são dirigidas para os 
encarregados de educação e outros membros da comunidade educativa.  

Actualmente estão a decorrer obras de requalificação na Escola no âmbito do Programa de Modernização do 
Parque Escolar do Ensino Secundário. Terminada a requalificação, a Escola contará com modernas instalações 
e equipamentos que, ao oferecerem melhores condições de ensino e aprendizagem, se constituem como um 
desafio para a promoção de práticas mais inovadoras.  

Observam-se boas condições de higiene e limpeza nos distintos espaços escolares, bem como elevados níveis 
de satisfação dos alunos, professores e pais relativamente ao trabalho dos assistentes operacionais e à 
capacidade de resposta dos Serviços Administrativos. O uso dos recursos financeiros disponíveis está alinhado 
com os objectivos específicos do Projecto Educativo, observando-se uma boa capacidade de angariação de 
receitas próprias. A Escola desenvolve iniciativas promotoras da participação dos pais e encarregados de 
educação na vida escolar, sendo considerado bom o seu envolvimento nas mesmas.  

Os princípios de equidade e justiça norteiam o funcionamento Escola, nomeadamente na distribuição do serviço 
docente e não docente, na constituição das turmas, na elaboração dos horários e no acesso de todos os alunos 
às actividade e aos projectos em desenvolvimento. Sublinhe-se também a promoção de campanhas e 
angariação fundos para apoiar alunos e famílias carenciados.  

4. Liderança    MUITO BOM 
As linhas orientadoras da actividade encontram-se inscritas no Projecto Educativo e este documento integra 
algumas metas claras e avaliáveis. Porém, não contempla, claramente, a hierarquização e a calendarização de 
objectivos. A visão estratégica é partilhada pelos diferentes membros da comunidade educativa. Aumentar a 
qualidade do sucesso académico dos alunos e apostar nos cursos qualificantes constituem as traves-mestras 
do seu rumo actual e futuro. A Escola socorre-se de uma diversidade de estratégias eficazes para concretizar a 
sua ambição. Assim, para além desta visão se sustentar numa gestão de proximidade e dialogante é de 
sublinhar a aposta na diversificação da sua oferta educativa, o dispositivo de apoios educativos existente, a 
diversidade de actividades de enriquecimento curricular, a multiplicidade de protocolos e parcerias, a política de 
inclusão socioescolar desenvolvida e a valorização do sucesso e do ensino experimental. 

A oferta formativa existente é coerente com a visão estratégica expressa pelos diversos membros da 
comunidade escolar. O empenho e a motivação do pessoal docente e não docente constituem traços marcantes 
da vida escolar. A imagem da Escola no meio em que se insere é muito boa, sendo reconhecida externamente 
pelos resultados alcançados pelos alunos, pelo seu rigor, pelo serviço educativo que presta e pelo trabalho que 
desenvolve no domínio da educação especial. 

Algumas iniciativas promovidas pela Escola são inovadoras e têm repercussão nas aprendizagens dos alunos, 
sendo de salientar a qualidade de alguns projectos, bem como o efeito positivo dos mesmos na comunidade 
educativa. Para solucionar problemas persistentes, a Escola procura novos caminhos e novas soluções, sendo o 
projecto Consolidação do ensino profissional na Escola Secundária Carlos Amarante, disso exemplo. A 
diversidade de parcerias e protocolos estabelecidos com entidades públicas e privadas, visando a melhoria do 
serviço educativo, constituem uma realidade que atravessa o quotidiano da Escola. A proximidade e 
receptividade das Universidades do Minho e Católica poderão contribuir para o aprofundamento e alargamento 
dos protocolos existentes e a incrementação de projectos estratégicos. 

 5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da Escola BOM 
A Escola tem uma prática consistente e regular de monitorização e avaliação sectorial dos resultados escolares 
e das actividades lectivas e não lectivas. Para esta cultura de auto-avaliação contribuiu o programa de avaliação 
externa AVES, no qual a Escola está envolvida desde o ano lectivo de 2003-2004, que permitiu reforçar a 
reflexão sobre a sua realidade, em certos domínios de funcionamento. Em 2007-2008 foi constituída 
formalmente uma equipa interna com vista a iniciar um processo mais sistemático e consistente de auto-
avaliação, cujo trabalho consistiu na elaboração de um plano de acção faseado, no sentido de serem 
identificados pontos fortes e fracos e de conceber algumas medidas e planos de melhoria. Esta equipa, 
inicialmente composta por docentes, actualmente integra elementos representativos de todos os sectores da 
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comunidade educativa. O trabalho mais visível foi a elaboração de um relatório descritivo, que fez um balanço 
do grau de consecução das actividades previstas e do funcionamento de algumas estruturas intermédias, bem 
como dos resultados escolares, muito embora, em face das evidências, a operacionalização do plano de acção 
tenha ficado aquém do esperado. A Escola revela capacidade de reflexão sectorial sobre o funcionamento dos 
diferentes órgãos e estruturas intermédias e conhece sectorialmente, os pontos fortes e fracos, muito embora 
esse conhecimento não se encontre formalizado, designadamente, através do relatório de auto-avaliação. 
Reconhece-se todavia, que apesar de algumas fragilidades, reúne as condições para a sustentabilidade do seu 
progresso futuro.  

 IV – AVALIAÇÃO POR FACTOR 
 

 1. Resultados 

1.1 Sucesso académico 

Nos últimos três anos, os valores das taxas de sucesso dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário 
têm vindo a subir de forma irregular (80,2%; 84,1% e 80,4%), sendo, contudo, superiores aos nacionais (74,9%; 
78,5% e 77,6%. Nos cursos tecnológicos, os valores das taxas de sucesso têm vindo a sofrer uma evolução 
crescente (48,2%; 67% e 88,3%). Assim, no ano de 2009, as taxas de transição/conclusão dos curso científico-
humanísticos e dos tecnológicos do ensino secundário regular foram superiores aos valores nacionais em 2,8% 
e 13,3%, respectivamente. Nos exames do 12.º ano, a média da classificação na disciplina de Português, tem 
vindo a subir, embora de forma irregular, nos últimos três anos (12,4; 12; 12,5 valores), sendo sempre superior 
à nacional (11,3; 10,4; 11,7 valores). Em Matemática, as médias das classificações nos últimos três anos são 
sempre superiores às nacionais (14,1; 16,1; 14,6 valores para médias nacionais de 10,7; 14; 11,7 valores). Em 
História, as médias das classificações têm vindo a evoluir de forma crescente (11,7,13; 15,1), superando, em 
2009, a média nacional em 3,2 valores. Diferentemente das outras três disciplinas, as médias das 
classificações em Desenho A, nos últimos três anos, foram sempre inferiores às nacionais. Segundo dados 
fornecidos pelos responsáveis da Escola, em 2009, os resultados dos alunos nos exames nacionais do ensino 
secundário de Biologia e Geologia, Física e Química A, Geografia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
foram superiores às médias nacionais (10,3; 9,9; 12,5; 15 valores para médias nacionais de 9,8; 8,7; 11,3; 
11,3 valores). As taxas de sucesso dos alunos com necessidades educativas especiais, nos três últimos anos 
lectivos, foram de 100%. A Escola tem uma prática consolidada de identificação das áreas/disciplinas com 
sucesso e insucesso. No último triénio, os valores das taxas de anulação de matrícula dos alunos dos cursos 
científico-humanísticos e tecnológicos do ensino secundário regular têm vindo a decrescer. No ano de 2009, o 
valor da taxa de anulação de matrícula situa-se 0,7% abaixo da média nacional nos cursos científico-
humanísticos e 0,4% acima do valor nacional, nos cursos tecnológicos. A taxa de conclusão dos alunos dos 
cursos profissionais, no ano de 2009 e determinada até Dezembro, situou-se nos 50,7%.    

1.2 Participação e desenvolvimento cívico 

A promoção e incrementação da participação da comunidade escolar e educativa numa educação para os 
valores e cidadania constituem objectivos que a Escola inscreveu no seu Projecto Educativo. No sentido da 
consecução destes objectivos, há envolvimento dos alunos na elaboração e discussão dos principais 
documentos de planeamento e existem dispositivos para a sua auscultação, destacando-se as reuniões com a 
assembleia de delegados de turma. Os alunos assumem responsabilidades concretas, nomeadamente no 
âmbito dos distintos clubes existentes e no Dia da Escola, através da promoção de actividades culturais, sociais, 
ambientais, artísticas e desportivas. A Associação de Estudantes tem recebido todo o apoio da direcção, que se 
mostra disponível para os receber e ouvir. A Escola valoriza os sucessos dos alunos no domínio das atitudes e 
valores, tendo instituído menções de Mérito para reconhecer aqueles que se destaquem por comportamentos 
em benefício comunitário ou social ou de expressão de solidariedade, na escola ou fora dela. 
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1.3 Comportamento e disciplina 

As situações graves de violência não existem e os distintos actores têm uma percepção positiva, relativamente 
ao ambiente educativo. Existe um muito bom relacionamento entre o pessoal docente, não docente e alunos, no 
respeito e atenção mútuos pelos direitos e deveres de cada um. O Regulamento Interno é divulgado aos pais e 
alunos no início de cada ano lectivo e publicitado na página da Escola na internet. As regras e orientações de 
funcionamento são conhecidas e foram apropriadas pela comunidade escolar. Os distintos actores 
consideraram que a indisciplina tem diminuído. No ano de 2008-2009 registaram-se 14 processos disciplinares, 
mas em 2009-2010 só ocorreram quatro circunstâncias para instaurar este procedimento. Os responsáveis da 
Escola consideram que os poucos casos de indisciplina existentes se circunscrevem aos alunos dos cursos 
qualificantes e do curso tecnológico de Desporto. Para a existência deste quadro positivo têm contribuído vários 
factores, sendo de destacar a implementação do projecto Consolidação do ensino profissional na Escola 
Secundária Carlos Amarante, bem como o trabalho articulado dos directores de turma com os docentes, pessoal 
não docente, psicóloga, famílias e alunos. Os pais/encarregados de educação e os alunos gostam da Escola, 
considerando-a tranquila e segura. A disciplina, a assiduidade e a pontualidade são consideradas dimensões 
essenciais do processo ensino/aprendizagem, integrando-se explicitamente essas vertentes como critérios de 
avaliação de todas as disciplinas. 

1.4 Valorização e impacto das aprendizagens 

A oferta educativa/formativa existente é muito diversificada e visa dar resposta aos alunos com expectativas de 
ingresso próximo ao mercado de trabalho, bem como aos que visam o prosseguimento de estudos. A oferta 
qualificante foi construída tendo em conta os recursos humanos e materiais da Escola e o tecido empresarial do 
meio em que a mesma se insere. A taxa de empregabilidade dos alunos que concluem os cursos profissionais é 
muito elevada. Para elevar os níveis de habilitação das famílias/adultos, a Escola não só criou dez turmas dos 
cursos de educação e formação de adultos, como também tem em funcionamento o Centro Novas 
Oportunidades. A Escola tem muito orgulho dos pequenos e grandes sucessos alcançados pelos seus alunos, 
valorizando-os através da realização de homenagens e da divulgação e participação em iniciativas que 
valorizam as aprendizagens. Neste âmbito, salientam-se: o prémio do melhor aluno do ensino secundário, a 
conquista de uma honrosa medalha de bronze e uma menção honrosa nas Olimpíadas Internacionais de Física, 
os 1.º e 2.º prémios no concurso Desporto vence a deficiência, o 3.º lugar no Prémio estatístico júnior (2008) da 
Sociedade Portuguesa de Estatística, a medalha de prata nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Física (2008), a 
medalha de Ouro nas Olimpíadas de Física (2008), os 2.º e 3.º prémios no concurso As línguas abrem caminhos. 
As frequentes exposições temáticas e outras formas de divulgação dos trabalhos dos alunos, nomeadamente no 
Boletim da biblioteca e no site da Escola, constituem outras formas de valorização das aprendizagens. É ainda 
de sublinhar a adesão a vários concursos promovidos por entidades externas, bem como a diversidade de 
concursos promovidos pela Escola.  

 2. Prestação do serviço educativo 

2.1 Articulação e sequencialidade 

A articulação e gestão curricular são asseguradas pelos departamentos e pelos respectivos grupos/áreas 
disciplinares que os integram. É ao nível destas estruturas que se estimula a interacção entre os distintos 
docentes, de forma a promover a articulação curricular horizontal e vertical intradepartamental. Os 
coordenadores de departamento e subcoordenadores dos grupos disciplinares, os coordenadores dos directores 
de turma e o coordenador pedagógico para a formação qualificante, coordenam e acompanham o trabalho 
desenvolvido no interior das respectivas estruturas, através da monitorização dos processos e dos resultados.  

Os coordenadores de departamento reúnem periodicamente para dar conhecimento das orientações emanadas 
do Conselho Pedagógico e para monitorizar a consecução dos programas, aferir a aplicação dos critérios de 
avaliação, promover a interdisciplinaridade, avaliar a aplicação das medidas educativas e os resultados 
escolares. Face à obrigatoriedade legal de o número de departamentos não poder exceder quatro, o 
departamento de Matemática e Ciências Experimentais tem um elevado número de docentes (110), o que não 
facilita a articulação no interior desta estrutura intermédia. O Regulamento Interno prevê Grupos de trabalho de 
planificação e articulação curricular constituídos por docentes a leccionar o mesmo ano de escolaridade e 
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disciplina que reúnem para procederem à planificação das unidades curriculares a longo e a médio prazo, para 
a elaboração dos critérios de avaliação, indicação de propostas para o Plano Anual de Actividades, a produção e 
selecção de materiais e recursos didáctico-pedagógicos, a definição de estratégias de diferenciação pedagógica 
e a calibragem de instrumentos de avaliação. Nos conselhos de turma promove-se a interdisciplinaridade entre 
as diferentes áreas disciplinares designadamente, através da concretização de algumas actividades e projectos 
do Plano de Actividades (e.g., Dia da Escola; Dia Europeu das Línguas) e dos projectos curriculares de turma. Os 
titulares das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica denotam grande experiência, 
capacidade de liderança e um elevado conhecimento das situações de sucesso e insucesso nas diferentes 
áreas disciplinares/turmas. A articulação interdepartamental acontece, preferencialmente, a nível do Conselho 
Pedagógico. A sequencialidade na transição entre ciclos é assegurada pela disponibilização dos processos 
individuais e da informação organizada nos dossiers dos respectivos grupos disciplinares. A integração e 
orientação dos alunos realiza-se de forma articulada entre os directores de turma, os docentes do apoio 
educativo e os Serviços de Psicologia e Orientação, através da avaliação diagnóstica, da avaliação 
especializada, da orientação vocacional e do apoio psicológico a todos os alunos que necessitam, procurando 
colmatar as situações dos alunos que apresentam insucesso, nomeadamente os do 12.º ano em risco de 
retenção ou de anulação de matrícula, ou manifestam insatisfação com a opção frequentada. Este serviço 
colabora activamente na dinamização de projectos e actividades interdisciplinares (e.g., na disciplina de Área de 
Projecto e de Biologia: vários temas da educação para a saúde; Projecto Copos; Programa educativo Diário 
14/18 da Johnson & Johnson) e promove a articulação com outros serviços (e.g., terapia fala; Associação 
Portuguesa de Prevenção e Apoio à Saúde Mental). 

2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula 

Os docentes planificam as actividades lectivas e não lectivas, tendo em conta as orientações gerais dos 
departamentos curriculares, subcoordenações dos grupos disciplinares e conselhos de curso. O 
acompanhamento da prática lectiva é assegurado, de forma indirecta, pelas estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica, através de um trabalho bem estruturado e organizado, designadamente ao 
nível da planificação da acção educativa, da definição, aplicação e monitorização dos critérios de avaliação, da 
aplicação das medidas de diferenciação pedagógica, da construção de instrumentos de avaliação, do balanço 
do cumprimento dos programas, bem como da análise dos resultados escolares por disciplina, anos de 
escolaridade e turma. Existem orientações para a construção dos projectos curriculares de turma, sendo que a 
sua operacionalização, monitorização e avaliação se realiza de forma sistemática e regular e a partir dela 
procede-se à reformulação/adequação progressiva das medidas e estratégias educativas, às necessidades das 
turmas. O acompanhamento directo e a observação de aulas ocorrem pontualmente, no âmbito da avaliação de 
desempenho dos docentes. No caso de se identificarem professores com dificuldades no processo 
ensino/aprendizagem e na gestão disciplinar, tanto a direcção como a coordenação accionam mecanismos de 
acompanhamento junto do docente/turma no sentido da sua superação. A confiança na avaliação promove-se 
em sede dos departamentos e dos grupos disciplinares, através da clara definição de critérios de avaliação, da 
sua divulgação e monitorização, da adopção de instrumentos de avaliação normalizados e dos respectivos 
critérios de correcção e, ainda, da reflexão sobre as propostas de classificação a apresentar nos conselhos de 
turma de avaliação. 

2.3 Diferenciação e apoios 

A Escola tem tradição na inclusão de alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e 
é oficialmente escola de referência para o ensino de alunos cegos e com baixa visão e para o ensino bilingue de 
alunos surdos. Por esse facto, conta com professores especializados a tempo parcial que trabalham em 
articulação com os docentes, os órgãos da Escola, as estruturas intermédias e os técnicos (e.g., dois intérpretes; 
um formador de Língua gestual portuguesa; um terapeuta de fala). Muito embora estes profissionais não 
pertençam ao quadro da escola, o que traz alguns problemas de organização e gestão do tempo, estes são 
minimizados pelo grande empenhamento e profissionalismo demonstrados. O processo de referenciação, 
avaliação e elaboração/actualização do planos educativos individuais e a implementação das medidas de 
regime educativo especial envolvem principalmente os conselhos e direcções de turma, os Serviços de 
Psicologia e Orientação, os pais e encarregados de educação e sempre, que necessário, outras entidades 
externas. É de realçar o envolvimento activo dos docentes da educação especial na preparação e integração dos 
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alunos nas actividades curriculares e de enriquecimento curricular (e.g., Projecto As línguas abrem caminho; no 
teatro, dança e Desporto adaptado), que se manifesta através de uma taxa de sucesso elevada e da 
inexistência de abandono escolar. São disponibilizados apoios específicos aos alunos com dificuldades de 
aprendizagem em áreas específicas (e.g., sala de estudo com professores de todas as áreas disciplinares, apoio 
em pequenos grupos designadamente a Matemática, Físico-Química e nas línguas estrangeiras) e aos dois 
alunos que não têm o Português como língua materna. É ainda prestada uma atenção particular aos que 
apresentam capacidades excepcionais de aprendizagem. Para cada uma destas problemáticas são accionadas 
medidas diferenciadoras, operacionalizadas através do reforço de apoio pedagógico individual e colectivo, apoio 
psico-pedagógico, de aulas suplementares orientadas pelos professores das áreas disciplinares/disciplinas 
sujeitas a exame e apoio em sala de estudo (e.g., no presente ano na Biblioteca/Centro de Recursos, por falta 
de espaços). O acompanhamento e avaliação da eficácia das medidas implementadas é feito através da 
elaboração de relatórios periódicos que, depois de analisados, permitem o reajustamento das medidas, mas 
não existe um dispositivo que permita conhecer com rigor o valor acrescentado destas medidas. 

2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem 

A diversificação da oferta educativa/formativa disponibilizada pela Escola evidencia a preocupação em 
responder aos interesses e expectativas muito diversificados dos alunos que atende, quer pela aposta na 
formação geral, tecnológica e na formação qualificante, quer pela qualidade e diversidade das experiências 
proporcionadas pelas actividades curriculares e de enriquecimento curricular, potenciadoras da integração 
escolar e do sucesso educativo. As componentes culturais, artísticas, técnico-científicas e desportivas são 
fomentadas não só através de actividades e projectos promovidos no desenvolvimento da Área de Projecto, mas 
principalmente no âmbito do plano de acção da Biblioteca/Centro de Recursos, bem como dos vários clubes 
orientados para a valorização e enriquecimento curricular e desenvolvimento integral dos jovens. Neste âmbito, 
merecem particular destaque as diversas actividades externas e internas do Desporto Escolar e as Olimpíadas 
Internacionais de Física, Química, Matemática e Português (e.g., Projecto Robótica, Projecto Experimentare et 
simulare, Projecto Palav@s, Mês da Biblioteca Escolar, Programa Ciência Viva VI, Comenius e eTwinning). Para 
atingir o objectivo consolidação da formação profissional e qualificação dos jovens para o mundo do trabalho 
inscrito no Projecto Educativo, a Escola desenvolve diversas iniciativas e socorre-se de múltiplas estratégias. A 
Escola dá grande relevo aos saberes práticos e experimentais, valorizando-os não só em contexto 
laboratorial/sala de aula, mas também através do desenvolvimento de iniciativas e projectos de enriquecimento 
curricular. 

 3. Organização e gestão escolar 

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade 

A Escola dispõe dos principais documentos estruturadores do seu funcionamento e da sua actividade educativa. 
Regista-se coerência entre os diferentes documentos de orientação educativa e os diversos membros da 
comunidade escolar foram auscultados no momento da elaboração do Projecto Educativo. Este documento foi 
elaborado para o triénio 2005-2006 a 2007-2008 e actualizado em 2008-2009, encontrando-se em fase de 
reformulação. Existe acompanhamento e avaliação do desenvolvimento das actividades e dos projectos. 

O planeamento das diferentes estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica sustenta-se por 
um diagnóstico que atendeu aos recursos materiais e humanos, bem como aos resultados. A organização das 
actividades lectivas teve em conta as diversas actividades de enriquecimento curricular. Destaca-se o cuidado 
existente na gestão do tempo escolar, nomeadamente na organização das actividades lectivas em articulação 
com as actividades de enriquecimento curricular, na afectação dos docentes às turmas, bem como na 
elaboração dos horários das turmas sujeitas a exames nacionais. Para potenciar a articulação 
intradepartamental, estabeleceram-se tempos comuns a nível dos grupos disciplinares. Os projectos curriculares 
de turma estruturam-se segundo um modelo comum a todos os conselhos de turma.  

3.2 Gestão dos recursos humanos 

A direcção conhece as competências pessoais e profissionais do pessoal docente e não docente e considera-as 
na sua gestão. A distribuição de serviço baseia-se em critérios claros de competência, de experiência, de 
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relacionamento humano e de equidade. Na afectação dos professores às turmas aposta-se, sempre que 
possível, na continuidade de equipas pedagógicas e dos directores de turma. A Escola valoriza o 
aperfeiçoamento e a formação contínua do pessoal docente e não docente, existindo um Plano de Formação 
coerente com as necessidades diagnosticadas. Para além disso, estabeleceu-se um protocolo com a empresa 
de formação Unicenter que promove na Escola acções de formação para o pessoal não docente. Os professores 
têm participado em diversos encontros, sessões de informação e palestras. Desenvolvem-se mecanismos de 
integração dos novos profissionais e estes manifestaram agrado quanto ao modo como foram recebidos e ao 
clima relacional existente. Os assistentes operacionais e demais elementos não docentes envolvem-se na vida 
escolar. Para além das reuniões formais para coordenação e acompanhamento do trabalho, realizam-se 
diversos convívios, com vista ao fortalecimento do espírito institucional e de grupo. Os assistentes técnicos 
presentes nos Serviços Administrativos distribuem-se em função das distintas áreas funcionais e respondem de 
forma eficaz às necessidades. Os diversos membros da comunidade escolar manifestaram satisfação 
relativamente à qualidade daqueles Serviços.  

3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros 

Actualmente estão a decorrer obras de requalificação na Escola no âmbito do Programa de Modernização do 
Parque Escolar do Ensino Secundário. Decorrente da intervenção em curso, subsistem alguns constrangimentos 
a nível da gestão dos recursos materiais e humanos. Contudo, a maioria destes condicionalismos têm sido 
ultrapassados devido ao empenho e motivação do pessoal docente e não docente. Terminada a requalificação 
do edifício escolar, a Escola contará com modernas instalações e equipamentos que melhorarão as condições 
promotoras da qualidade do sucesso educativo e constituirão um desafio para o desenvolvimento de práticas 
inovadoras. Há iniciativas conducentes à manutenção, segurança e salubridade, consubstanciadas pela 
realização de vistorias regulares às instalações e equipamentos, existência de plano de emergência, realização 
de simulacros e afixação de regras de segurança nos laboratórios. Os recursos, espaços e equipamentos, 
nomeadamente refeitório, laboratórios e biblioteca estão acessíveis e bem organizados. A biblioteca da Escola, 
integrada na Rede de Bibliotecas Escolares, apresenta boas condições de instalações e um bom acervo 
bibliográfico. A Escola evidencia dinamismo na captação de receitas próprias através da activação de protocolos 
e parcerias, do financiamento de alguns projectos, das verbas geradas pelo bufete e da cedência de instalações 
a título oneroso (e.g., pavilhão gimnodesportivo e salas de aulas).  

3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa 

No início do ano realizam-se reuniões com os pais/encarregados de educação e os mesmos são auscultados 
relativamente a projectos em desenvolvimento e sobre o funcionamento da Escola. No sentido de promoverem a 
participação, os directores de turma têm um horário de atendimento aos pais/encarregados de educação 
previamente determinado, que flexibilizam de acordo com as necessidades dos encarregados de educação. 
Estes participam em muitas iniciativas promovidas pela Escola e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação colabora em diversas actividades, quer de sua iniciativa, quer da Escola. Existe um bom 
relacionamento entre as autarquias locais e a Escola, particularmente com a Câmara Municipal de Braga e a 
Junta de Freguesia de S. Victor. Existe um trabalho de promoção e de integração da Escola na comunidade 
através de diversas actividades, com particular relevo para palestras dirigidas a toda a comunidade escolar, 
divulgação dos trabalhos dos alunos e comemoração do Dia da Escola. 

3.5 Equidade e justiça 

Os princípios de equidade e justiça norteiam o funcionamento da Escola, nomeadamente na distribuição do 
serviço docente e não docente, na constituição das turmas e na elaboração dos horários. A Escola através da 
diversificação da sua oferta educativa procura que as oportunidades sejam adequadas às necessidades de 
cada aluno. Por outro lado, ao garantir apoios, quer a alunos com dificuldades de aprendizagem, quer aos que 
revelam capacidades excepcionais, a Escola demonstra a abrangência do seu dispositivo de apoios e o respeito 
pela diferença. Sublinhe-se também a promoção de campanhas e angariação de fundos para apoiar alunos e 
famílias carenciadas (e.g., iniciativa Tômbola). A actuação orientada para a equidade e justiça, ainda se 
encontra materializada no livre acesso de todos os alunos a actividades e projectos em desenvolvimento e 
através dos auxílios económicos no âmbito da Acção Social Escolar. Os professores e o pessoal não docente 
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manifestam uma apreciação muito positiva em relação ao clima organizacional e consideram que o seu trabalho 
é reconhecido por todos.  

 4. Liderança 

4.1 Visão e estratégia 

A Escola é reconhecida externa e internamente pelos resultados alcançados pelos seus alunos, pelo seu rigor e 
pelo serviço educativo que presta e, por via disso, procurada pelas famílias e professores. Não obstante os 
resultados já atingidos pelos alunos, a Escola ambiciona manter ou melhorar o sucesso escolar e sustentar ou 
reduzir a taxa de desistência. O Projecto Educativo integra metas claras e avaliáveis. Porém, não procede 
claramente à hierarquização e calendarização de objectivos. Os documentos orientadores expressam com 
clareza uma visão de escola. As lideranças de topo e intermédias consideram que o prestígio da Escola 
relativamente ao ensino para prosseguimento de estudos se encontra consolidado, pelo que importa nesta fase 
apostar na oferta qualificante. Assim, aumentar a qualidade do sucesso académico dos alunos e apostar nos 
cursos qualificantes constituem as traves-mestras do rumo actual e futuro desta Escola. 

A oferta educativa/formativa é diversificada e adequada ao meio em que a Escola se insere. Para além dos 
cursos do ensino secundário regular e profissional em funcionamento, a qualificação de adultos também é uma 
aposta da Escola. 

4.2 Motivação e empenho 

Os docentes e o pessoal não docente encontram-se muito motivados, sendo a experiência, motivação e o 
empenho destes profissionais traços marcantes da Escola, reconhecidos pelos pais/encarregados de educação 
e alunos. O tipo de liderança assumida pela direcção é gerador de muita satisfação da comunidade escolar. A 
direcção e as lideranças intermédias conhecem bem a sua área de actuação. A articulação entre os diferentes 
órgãos ancora-se no princípio da subsidiariedade, valorizando-se a complementaridade de funções e 
responsabilidades. Os diversos actores envolvem-se na resolução dos principais problemas que afectam a 
Escola. Esta monitoriza a assiduidade do pessoal docente e não docente e não obstante o absentismo ser 
residual, existem estratégias e procedimentos para atenuar os seus efeitos. 

4.3 Abertura à inovação 

A abertura à inovação manifesta-se de diversas formas. Desde logo através do desenvolvimento de iniciativas e 
projectos singulares, sendo de destacar o projecto “eTwinning” no domínio da utilização de tecnologias de 
informação e comunicação na sala de aula e o projecto Recriando experiências que fizeram história no domínio 
das ciências e aprovado pela Fundação Ilídio Pinho. Destacam-se, ainda, os projectos As línguas abrem 
caminhos e Sentir Arte, ambos dirigidos a alunos com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente e o projecto Consolidação do ensino profissional na Escola Secundária Carlos Amarante que visa 
combater a indisciplina, fomentar as boas relações interpessoais e intergrupos, e contribuir para a melhoria do 
clima e da cultura escolares. São ainda de relevar algumas iniciativas no domínio da educação para a saúde e 
para o ambiente promovidas, quer pelos clubes do Ambiente, da Água e do Centro de Recursos de Biologia, quer 
no âmbito do projecto Educação para a Saúde. 

4.4 Parcerias, protocolos e projectos 

A Escola tem vindo a revelar, nos últimos anos, uma política pró-activa de estabelecimento de parcerias e 
protocolos com diversas entidades locais e regionais, de que são exemplos: a Associação Industrial do Minho, o 
Centro de Saúde de Braga, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Associação Portuguesa de Prevenção e Apoio à 
Saúde Mental, a Associação Comercial, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Biblioteca Pública, a 
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, o Museu da Imagem, o Mosteiro de Tibães, as Universidade do Minho e 
Católica e o trabalho conjunto com a Polícia de Segurança Pública. É de referir que a proximidade e 
receptividade das Universidades do Minho e Católica podem permitir o aprofundamento e alargamento dos 
protocolos existentes e a incrementação de projectos estratégicos. Destacam-se ainda os protocolos com 
múltiplas empresas da região que asseguram os estágios dos alunos dos cursos profissionais. Estabelece 
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também com a Junta de Freguesia de S. Victor e a Câmara Municipal de Braga uma parceria activa, numa 
relação colaborativa e de entreajuda, bem como com diversas escolas profissionais e secundárias de Braga. A 
Escola encontra-se envolvida em diversos projectos nacionais (Educação para a Saúde, Rede de Bibliotecas 
Escolares, Desporto Escolar e Plano Tecnológico da Educação, entre outros), bem como em iniciativas 
internacionais (e.g., Olimpíadas Internacionais da Física). 

 5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da Escola 

5.1 Auto-avaliação 

A Escola tem uma prática consistente e regular de monitorização e avaliação dos resultados escolares e das 
actividades lectivas e não lectivas que se inscrevem no Plano Anual de Actividades e, a partir dela, concebe 
algumas medidas e planos de melhoria que têm contribuído para a qualidade do serviço educativo e dos 
resultados escolares. No sentido de promover o auto-conhecimento e obter indicadores de melhoria, foi 
estabelecido um protocolo, desde o ano lectivo de 2003-2004, com a fundação Manuel Leão que, através do 
Programa AVES, tem produzido um conjunto de dados que são utilizados para a reflexão sobre as práticas da 
Escola. No ano lectivo 2007-2008 foi criada uma equipa de auto-avaliação, que integrava apenas docentes e 
contava com apoio externo (e.g., um docente de uma escola secundária homóloga e de um docente 
universitário). Esta equipa elaborou um plano de acção que contemplou objectivos, fases de desenvolvimento 
do processo, divulgação e calendarização e meta-avaliação. Pese embora, sob proposta da direcção, esta 
equipa ter sido alargada, integrando elementos representativos de todos os sectores da comunidade educativa, 
em face das evidências, a operacionalização do plano de acção ficou aquém do esperado. Apesar de previsto, 
até ao momento, não foram divulgados o plano de acção e os resultados da auto-avaliação à comunidade 
educativa, bem como a recolha de informação para apurar o seu grau de satisfação. O trabalho mais visível foi a 
elaboração de um relatório descritivo, baseado na análise documental (e.g., actas, relatórios, pautas) que faz 
um balanço do grau de consecução das actividades previstas e do funcionamento de algumas estruturas, bem 
como dos resultados escolares.  

5.2 Sustentabilidade do progresso 

A Escola revela capacidade em reflectir e avaliar sectorialmente o funcionamento dos diferentes órgãos, 
estruturas intermédias e serviços que presta, conhece alguns dos seus pontos fortes e fracos e elabora planos 
de melhoria (e.g., diversificação da oferta educativa, diferenciação e apoios educativos, constituição de equipas 
pedagógicas estáveis), muito embora esse conhecimento ainda não se encontre formalizado, designadamente 
através do relatório de auto-avaliação. No entanto, existe um forte empenho da comunidade educativa em 
melhorar as condições para a implementação de um processo sistemático e continuado de auto-avaliação e da 
sua generalização a vários sectores da vida da Escola, visando consolidar as estratégias de melhoria e superar 
alguns constrangimentos e problemas existentes, assim como aproveitar as oportunidades que o contexto local 
e regional disponibiliza (e.g., reforçar a colaboração com a Universidade do Minho, incrementar parcerias com 
empresas locais). A boa imagem da Escola junto da comunidade educativa, os bons resultados escolares, o bom 
ambiente educativo, o forte empenho da comunidade escolar em encontrar novas vias estratégicas, quer 
através da diversificação da oferta educativa e da abertura à cooperação, quer das parcerias e protocolos com 
instituições e entidades externas, designadamente, aquelas que poderão contribuir para o aprofundamento do 
processo de auto-avaliação, são algumas condições para a sustentabilidade do seu progresso futuro. 

 V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo, apresenta-se uma selecção dos atributos da Escola Secundária Carlos Amarante (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 a escola 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;  
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• 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   

 As taxas de transição/conclusão do ensino secundário, bem como os resultados dos alunos nos 
exames nacionais do ensino secundário, em Português, Matemática, História, Biologia e Geologia, Física 
e Química A, Geografia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais, superiores às médias nacionais, em 
2009. 

 A valorização do sucesso académico dos alunos e a diminuição dos casos de indisciplina. 

 A articulação intradepartamental com destaque para a articulação curricular promovida nos grupos de 
trabalho de planificação e articulação curricular. 

 O trabalho prestado pelo departamento de Educação Especial no apoio aos alunos com necessidades 
educativas especiais de carácter permanente e na articulação com outras estruturas da Escola. 

 A alargada integração das componentes activas e experimentais no ensino das ciências. 

 A existência de uma política pró-activa de estabelecimento de parcerias e protocolos. 

Pon s 
 s nacionais do 12.º ano, em Desenho A, inferior à média nacional 

uização e calendarização de objectivos. 

 A reduzida abrangência do processo de auto-avaliação. 

Opo n
  de Modernização do Parque Escolar do 

  proximidade e receptividade das Universidades do Minho e Católica poderão permitir o 
nto dos protocolos existentes e a incrementação de projectos estratégicos. 

Con a
 

Ciências Experimentais da Escola, com 
cento e dez professores, poderá condicionar o desenvolvimento da articulação no interior desta 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Augusto Patrício Lima Rocha, Maria Pia Barroso, António Guedes. 

 A eficaz gestão dos recursos humanos e do tempo escolar. 

 A imagem da Escola no meio pelo serviço educativo prestado. 

 O empenho e a motivação do pessoal docente e não docente. 

 
to fracos 

O desempenho dos alunos nos exame
no triénio 2006-2007 a 2008-2009. 

 A inexistência de uma cultura de supervisão e acompanhamento da prática lectiva em sala de aula. 

 A inexistência no Projecto Educativo da Escola de hierarq

 
rtu idades 

A requalificação do edifício escolar, no âmbito do Programa
Ensino Secundário, poderá constituir uma mais-valia para a melhoria das condições de 
ensino/aprendizagem, através de práticas mais inovadoras.  

A
aprofundame

 

str ngimentos 
Decorrente da imposição legal de o número de departamentos não poder exceder quatro no ensino 
secundário, a dimensão do departamento de Matemática e 

estrutura de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 
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