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INTRODUÇÃO 

A Escola Secundária de Pedro Nunes (ESPN) insere-se no concelho de Lisboa, na freguesia de Santa 
Isabel e tem cerca de 1100 alunos de diferente proveniência, acentuando-se alguma hibridez nos 
últimos anos, em virtude de receber alunos do ensino particular e cooperativo. Nas últimas décadas, 
tem-se registado uma contínua diminuição do número de residentes a par com o seu envelhecimento, 
apesar da renovação e da reabilitação urbana. A maior parte dos alunos provém de agregados familiares 
que se integram, do ponto de vista socioeconómico, na chamada classe média e são culturalmente 
favorecidos, existindo uma considerável franja de pais e encarregados de educação com formação 
académica superior. 

Os alunos na sua maioria são assíduos e participativos, havendo condições para que todos gostem do 
que fazem, se sintam bem e vivam a Escola como algo que a todos pertence, produto da ação e das 
práticas de toda a comunidade educativa. A população discente distribui-se, em média, por 40 turmas, 
doze no ensino básico e vinte e oito no ensino secundário, com cerca de 28 alunos por turma. 
 
A escola tem-se caracterizado por um corpo docente estável e com muitos anos de profissão, 
constituído por cerca de 110 professores, maioritariamente do sexo feminino (60%), numa faixa etária 
acima dos 40 anos. Nos últimos anos assistiu-se a um aparente rejuvenescimento do corpo docente, 
resultante da aposentação de um número significativo de professores. 
 
A conclusão das recentes obras de requalificação possibilitou o regresso da escola ao turno único, 
resolvendo problemas de organização familiar, promovendo um horário escolar mais consonante com 
pressupostos pedagógicos potenciadores da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e 
otimizando a gestão de recursos humanos e materiais.  

 
       I.RESULTADOS 
 

    1.Resultados académicos 
 
Nos últimos três anos letivos, de acordo com os dados disponibilizados, as taxas de transição/conclusão 
no ensino básico denotam uma tendência de estabilização nos 7º, 8.º e 9.º anos. No ensino secundário, 
as taxas revelam uma evolução positiva no 11.º ano, sofreram oscilações no 12.º ano e no 10.º 
permaneceram estáveis até 2011-2012.Tendo como referência os resultados em 2011-2012, constata-se 
que as taxas de conclusão quer do 9.º ano quer do 12.º se enquadram em linha com o valor 
equacionado nas Metas, ou acima.  
 
Quanto aos exames nacionais, é de realçar que no ensino básico a percentagem de alunos com 
classificações iguais ou superiores a 3 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática foi superior 
ao valor esperado. No que se refere ao ensino secundário, considerando as classificações finais em 
Matemática e em Português do 12.º ano, verifica-se que o desempenho dos alunos corresponde ao 
previsto nas Metas, igual ou superior à média nacional.Destaca-se o valor alcançado na disciplina de 
História A.No último triénio, e à semelhança do que aconteceu a nível nacional, constata-se uma 
manutenção ou ligeira subida na média das classificações de exame nas disciplinas de Português, 
História A e Desenho A. Nas disciplinas de Física e Química A e em Biologia e Geologia A sujeitas 
igualmente a exame nacional, observa-se uma evolução dos resultados acompanhando a tendência 
nacional. Em Matemática, constata-se uma relativa estabilização dos bons resultados.  
 
Evidencia-se, nos últimos três anos letivos, uma manutenção de cerca de 2 valores entre a classificação 
interna de frequência e a de exame, não se verificando discrepâncias acentuadas. Procede-se à 
monitorização dos resultados académicos, de forma sistemática e intencional. O conselho pedagógico 
promove uma reflexão sobre os mesmos, alargada aos grupos de recrutamento, visando encontrar as 
causas de desvios mais acentuados e definir medidas de remediação. De entre os fatores externos que 
condicionam as possibilidades de sucesso, em particular nos7.º e 10. º anos, a Escola destaca algum 
défice ao nível dos pré-requisitos necessários à entrada no 3.º ciclo e no ensino secundário. Por outro 
lado, neste último nível de ensino, assinala ainda o facto de o aumento significativo do número de 
turmas abarcar um elevado número de alunos provenientes de outras escolas. 
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A escola prossegue a tendência para um baixo índice de desistências. A taxa de abandono escolar e de 
anulações de matrícula apresenta valores nulos em resultado de práticas eficazes na sua prevenção.As 
linhas orientadoras, os indicadores e as metas quantitativas estabelecidas, que seguidamente se 
apresentam, resultaram do tratamento e análise dos dados realizados, inscritos nos mecanismos de 
autoavaliação da Escola. 
 

Linhas Orientadoras Indicadores Metas 

Histórico 
(2009-10) 

2010-11 2011-12 2012-13 

 

 
Melhoria dos resultados 
escolares dos alunos por 
ciclo 

Taxa de transição ou 
conclusão no 3º Ciclo (%) 

76 80 82 84 

Taxa de transição ou 
conclusão no ensino 
secundário (%) 

74 76 78 80 

 
 
 
Melhoria dos resultados 
escolares dos alunos por 
ano de escolaridade 
 

Ta
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e 
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o

 (
%

) 

7º Ano 80 80 81 82 

8º Ano 84 86 87 88 

9º Ano 67 83 84 85 

10º Ano 67 69 70 72 

11º Ano 86 88 89 90 

12º Ano 70 73 76 78 

 
 
Melhoria das 
classificações obtidas 
pelos alunos nas provas 
de avaliação externa do 
ensino secundário 
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HCA 
11º Ano 

8,8 ≥10,0 ≥10,0 ≥10,0 

MACS 
11º Ano 

9,4 ≥10,0 ≥10,0 ≥10,0 

Geografia 
11º Ano 

10,3 ≥ média 
nacional 

≥ média 
nacional 

≥ média 
nacional 

Português 
12º Ano 

10,8 ≥ média 
nacional 

≥ média 
nacional 

≥ média 
nacional 

Outras 
disciplinas 

 
≥ média de escola 

 
 
 
 
Manutenção das taxas de 
saída precoce 
 

Taxa de abandono escolar 
no 3º Ciclo (%) 

0,6    

Taxa de exclusão por faltas a 
todas as disciplinas no ensino 
secundário (%) 

2,7    

Ta
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 d
e 
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u
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çã

o
 d

e 

m
at

rí
cu

la
 

(%
) 

10º Ano 2,8    

11º Ano 6,4    

12º Ano 5,0    

Manutenção das taxas de 
ingresso no ensino 
superior público 

Taxa de colocação 
na 1ª Fase de candidatura 
(%) 

85 85 85 85 

Fig.1As metas previstas foram até ao momento alcançadas, conforme evidências em anexo. 

No final de cada período letivo elabora-se um relatório de avaliação interna que ambiciona não ser 
apenas um documento onde se apresentam valores absolutos, percentuais, taxas de sucesso/insucesso, 
entre outros dados estatísticos recolhidos das pautas de classificações e das atas das reuniões de 
avaliação dos Conselhos de Turma. Alguns dos principais escopos deste relatório são: 
 
- facultar aos interessados de o consultarem de uma forma esclarecedora para chegarem à 
informação/conclusão pretendida; 
- informar a comunidade escolar sobre a avaliação interna realizada ao longo do ano letivo, desde o 7.º 
ano ao 12.º ano de escolaridade; 
- permitir estabelecer comparações entre a avaliação dos três períodos letivos decorridos; 
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- proporcionar uma reflexão para se, for caso disso, (re)definam estratégias no sentido de modificar,   
ajustar ou adaptar métodos e aprendizagens para melhorar o sucesso e o desempenho dos alunos. 
 

2.Resultados sociais  

 

É prática da Escola incentivar os alunos a participarem, quer individual quer coletivamente, nas 
diferentes dimensões da vida escolar e comunitária, sendo de relevar o papel do diretor de turma neste 
trabalho. Os discentes sentem-se, de um modo geral, responsabilizados nas tarefas e motivados a 
trabalhar para o sucesso. Participam em projetos e atividades no âmbito curricular e de enriquecimento 
curricular, demonstrando alguma autonomia e sentido de responsabilidade no seu planeamento e 
execução. No entanto, o seu efetivo envolvimento na conceção e reformulação de documentos 
estruturantes, bem como no processo de autoavaliação organizacional, constitui uma área de melhoria, 
em ordem a reforçar a sua corresponsabilização e participação na vida escolar. Os alunos estão 
organizados em associação de estudantes, que evidencia aspetos lacunares de dinamismo, 
nomeadamente na realização de iniciativas que potenciem o seu contributo para a concretização do 
projeto educativo. Apenas no ano letivo em curso, e com a equipa de atoavaliação, se tem procurado 
envolver todos os alunos, em consonância com os aspetos referidos pelos discentes nos questionários 
realizados, nomeadamente a escassa participação da Associação na vida dos alunos. 
 
Os diversos projetos de solidariedade desenvolvidos na Escola, envolvendo a colaboração dos alunos 
(Intercâmbios, troca de manuais usados, recolha de tampas, entre outros), contribuem para o exercício 
da cidadania responsável. A grande maioria dos alunos conhece e cumpre as regras de funcionamento 
difundidas junto da comunidade escolar. Existe um plano concertado no combate à indisciplina através 
de uma comunicação célere entre as várias estruturas da Escola. O Gabinete dos SPO, em articulação 
com a direção e a assessoria jrídica, visam dar uma resposta assertiva às ocorrências registadas, 
constituindo-se ainda como um espaço de aconselhamento e de orientação comportamental, 
assumindo um papel preventivo. É de registar, no entanto, uma dimnuição das medidas disciplinares 
sancionatórias (de suspensão) nos dois últimos anos letivos. Diríamos que se trata de uma indisciplina 
residual em que a marcação de falta, a conversa com o encarregado de educação, o contacto com o 
diretor de turma ultrapassam de imediato a situação de indisciplina, não constituindo prática reiterada. 
 
A Escola possui, em regra, um conhecimento formal do percurso académico dos discentes e os ex-alunos 
que a visitam dão um retorno positivo relativamente ao nível de competências adquiridas, à autonomia 
e ao sentido de responsabilidade. É de referir que esse dispositivo formal permite conhecer, com rigor, o 
real impacto das aprendizagens, considerando a pluralidade da sua oferta educativa e formativa, 
sobretudo através do contacto direto com as instituições que os alunos frequentam e que, 
frequentemente, fazem eco dos conhecimentos dos nossos alunos. Relativamente aos discentes que 
apresentaram candidatura ao ensino superior, em 2011-2012, observa-se que cerca de 91% foram 
colocados na primeira fase e destes, 63%, na primeira opção.  
 

3.Reconhecimento da comunidade 
 

Realça-se a importância conferida à valorização dos sucessos escolares dos alunos, designadamente nas 
vertentes científica e artística. O reconhecimento público, através do Quadro de Mérito, a atribuição de 
prémios de desempenho relevante (alguns dos quais em resultado de parcerias, da exposição dos 
trabalhos realizados pelos alunos, bem como a sua divulgação na página web da Escola e na página da 
Associação de Pais/Encarregados de Educação, bem como na página web de Educação Física, concorrem 
para a valorização das aprendizagens. A comunidade educativa evidencia, de um modo geral, níveis 
bastante satisfatórios sobre a ação educativa, materializados nas respostas aos questionários aplicados 
aos diferentes elementos na fase de diagnóstico para a elaboração do Projeto de Ações de Melhoria.Os 
alunos gostam da Escola e sentem-se seguros. Os pais e encarregados de educação sublinham também a 
qualidade do ensino ministrado, associando-lhe uma imagem de rigor, exigência e profissionalismo da 
maior parte do pessoal docente e não docente. Relevam ainda a disponibilidade dos diretores de turma 
e a boa ligação que estes estabelecem com as famílias.  
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Fig.2 Médias das classificações dos pais/encarregados de educação da escola 

 

 

 

 

 
Fig.3 Médias das classificações globais dos questionários da escola por critério  

 

 

 

 
Fig.4 Evolução autoavaliação através dos questionários 

 

 

A participação em concursos promovidos pela Escola e por organizações de parceria atestam a 
interligação e o envolvimento da comunidade nos diferentes órgãos e com diversas entidades. A sua 
ação tem produzido um impacto em linha com o valor esperado, na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Há um reconhecimento muito expressivo, 
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por parte da comunidade educativa, do trabalho realizado e de práticas organizacionais, de um modo 
geral, eficazes.  
 

  
II-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

1.Planeamento e articulação  
 

A adoção do turno único oferece, pois, uma maior flexibilidade na utilização dos recursos e dá aos 
alunos a oportunidade de desenvolver outras atividades dentro e fora da escola.Dignificando a 
especificidade da sua história e do património pedagógico sedimentado, o tipo de equipamentos 
científico-didáticos de que dispõe, o perfil da população que serve e a qualidade dos recursos humanos 
que possui, a escola deve continuar a apostar, ao nível do 3º ciclo do ensino básico, na integração, em 
média, de 12 turmas que permitam um percurso sequencial assente na articulação curricular entre 
níveis e ciclos de ensino, e, ao nível do ensino secundário, na oferta de todos os cursos das áreas 
científico-humanísticas, reafirmando claramente a sua vocação para formar alunos com níveis de 
desempenho que lhes permitam uma transição e uma integração de sucesso no ciclo de estudos 
superiores, ou o ingresso num curso de especialização técnica e profissional adequado, se for essa a sua 
opção. 

Com efeito, os resultados evidenciados nos últimos anos, quer em termos do elevado número de 
entradas no ensino superior – com uma taxa de 85% a 91% registada no ano letivo transato na 1ª fase 
de candidatura, – quer em termos do sucesso desses alunos nos cursos prosseguidos, confirmam ser 
este o rumo que a escola deve consolidar.  

O trabalho colaborativo entre docentes assenta na realização das planificações de longo e de médio 
prazos, na produção e partilha de materiais pedagógico-didáticos, bem como de instrumentos de 
avaliação. A utilização regular da avaliação formativa, como linha de orientação estratégica para 
reflexão e (re)ajustamento do processo de ensino e aprendizagem, evidencia-se como prática 
generalizada. A continuidade das equipas pedagógicas que, por norma, acompanham os alunos dentro 
de cada ciclo e nível de ensino, facilita a sequencialidade das aprendizagens, bem como a sistematização 

da informação sobre o seu percurso escolar e o conhecimento que sobre eles vai sendo construído. 

Todavia, o trabalho colaborativo tem constituído constrangimento e, nesse sentido, apontado como 
aspeto de melhoria.Persiste na escola uma tradição cultural de individualismo, apenas resolvido por 
decisão/aprovação formal em Conselho Pedagógico de ações com vistas à organização de cooperação, 
nomeadamente reuniões mensais de supervisão nos diferentes níveis/anos de escolaridade.  
 
          2. Práticas de ensino  
 

 Os docentes têm subjacente à sua atuação a criação de oportunidades de sucesso para todos os 
alunos.Mobilizam-se no diagnóstico das dificuldades de caráter transitório, apoiando-os e 
encaminhando-os para soluções pedagógicas favorecedoras de sucesso escolar.  

O trabalho realizado junto dos alunos com necessidades educativas especiais denota práticas 
consolidadas. Realça-se uma efetiva articulação entre as estruturas de apoio, designadamente com os 
serviços de psicologia e orientação, que disponibilizam respostas educativas que vão ao encontro das 
necessidades referenciadas.  
 
Para reforço da motivação e empenho dos alunos têm-se instituído práticas de valorização dos seus 
saberes, levando-os a participar em alguns projetos que têm sido objeto de reconhecimento nacional e 
internacional. São propiciadas iniciativas direcionadas para a melhoria dos desempenhos, bem como 
oportunidades complementares para o desenvolvimento de um leque diversificado de capacidades 
contribuindo, por conseguinte, para a sua formação integral.  
 
É notório o recurso às metodologias experimentais no domínio das ciências, assumindo estas maior 
expressão no ensino secundário. Os saberes práticos e as atividades de cariz profissional são 
fomentados e valorizados, nomeadamente pela formação em contexto de trabalho, como é o caso do 
Curso Tecnológico de Desporto. 
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Organizam-se exposições e promovem-se iniciativas que valorizam a criatividade e sensibilidade artística 
dos alunos. Esta componente evidencia-se, igualmente, em atividades de enriquecimento curricular que  
os envolvem na respetiva organização e dinamização. Fruto de um trabalho continuado e persistente, as 
modalidades associadas a concursos de escrita e desporto escolar são objeto de vários prémios.  
 
A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino e 
aprendizagem tem registado uma evolução. A plataforma Moodle, enquanto suporte logístico à partilha 
de documentação e de recursos didáticos, é potenciada pelos docentes, quer através da criação de 
disciplinas, quer através da sua utilização pelos diretores de turma na conceção do dossiê eletrónico de 
turma. Muitos docentes encontram também em blogs e no correio eletrónico uma alternativa mais 
célere à comunicação com os alunos.  
 
A supervisão da prática letiva em sala de aula, enquanto estratégia formativa para a melhoria do 
processo de ensino, não configura ainda uma rotina instituída. Tem-se verificado, pontualmente, 
situações de dificuldade de desempenho, em particular ao nível da gestão da indisciplina. No entanto, a 
orientação acompanhada da prática letiva está prevista, e é assegurada, por exemplo através da 
verificação do cumprimento das planificações e da aferição de critérios de avaliação, o que permite a 
deteção e atuação imediata na resolução de situações problemáticas e de eventuais dificuldades dos 
docentes.  
 

3.Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens 
  

A aplicação dos critérios e dos instrumentos de avaliação é objeto de monitorização nos diferentes 
níveis de ensino. Sob a orientação dos coordenadores de departamento é feita a sua adequação sempre 
que se considere pertinente. A elaboração de matrizes e a aplicação de instrumentos de avaliação 
comuns, bem como a realização dos testes intermédios, concorrem para aferir o grau de exigência e a 
consistência dos mecanismos de avaliação. A reflexão sobre os resultados e o processo de ensino, numa 
linha indutora da melhoria de práticas pedagógicas, revela-se generalizada. 
 
As medidas de reforço educativo têm-se revelado, de um modo geral, eficazes, em particular no ensino 
básico. Numa perspetiva de melhoria dos resultados foram implementadas, no presente ano letivo,aulas 
de reforço. Estas, ao invés do que acontecia em anos anteriores com os apoios educativos (prestados 
apenas nas disciplinas com maior insucesso), abarcam um leque muito alargado de disciplinas quer do 
ensino básico quer do secundário. Destinadas ao esclarecimento de dúvidas e à revisão de conteúdos, 
estas aulas possibilitam também o acesso, por iniciativa própria, aos alunos que pretendam reforçar e 
ou aprofundar as suas aprendizagens 
 

III-LIDERANÇA E GESTÃO 

1. Liderança  
 

O projeto educativo norteia a açãode toda a comunidade, definindo as metas e os objetivos a alcançar e 
estabelece prioridades e vetores estratégicos de atuação. Constitui-se como um instrumento de gestão, 
e a definição de metas resultados avaliáveis, bem como de estratégias explícitas de atuação, facilita, em 
nosso entender, a verificação da eficácia do trabalho desenvolvido pelas estruturas de coordenação 
educativa e de supervisão pedagógica.  
 
A Escola pretende ser reconhecida pela exigência ao nível da preparação dos alunos para o 
prosseguimento de estudos e as iniciativas a que dá corpo, nomeadamente através do plano anual de 
atividades, configuram-se potenciadoras do exercício de uma cidadania responsável e valorizadoras da 
dimensão socio-afetiva. O sentido de pertença à Escola e a identificação com o “Liceu” evidenciam-se de 
forma muito notória junto dos diferentes profissionais e dos alunos, mesmo sendo estes oriundos de 
outras freguesias.Note-se a vinculação dos alunos à participação em conferências e a atividades fora do 
tempo letivo. 
 
A diretora mobiliza os diversos intervenientes no processo educativo, numa lógica de participação em 
fases cruciais de decisão e de gestão partilhada de responsabilidades, em ordem à melhoria do 
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funcionamento organizacional. Os diferentes profissionais revelam, de um modo geral, empenho e 
motivação no exercício das suas funções, em harmonia com as lideranças de topo e intermédias.  
 
Tradicionalmente, a escola oferecia estágios pedagógicos, os quais foram reduzidos, por força do novo 
regime de formação inicial, encontrando-se apenas em atividade sustentada um núcleo de supervisão 
pedagógica integrada, embora tal seja oscilante em cada ano letivo.A escola tem fomentado protocolos 
e parcerias importantes para o desenvolvimento da sua missão, em conjunto com as seguintes 
entidades: 
 
 Centro de Formação Prof. João Soares, com sede na Escola Secundária de Padre António Vieira; 
 Escola Superior de Educação de João de Deus; 
 Câmara Municipal de Lisboa e Juntas de Freguesia, em particular a de Santa Isabel; 
 Centro de Saúde de S. Mamede/Santa Isabel; 
 Associação dos Antigos Alunos do Liceu Pedro Nunes; 
 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; 
 Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; 
 Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa; 
 Instituto Superior Técnico, na área da Engenharia Química e Biológica; 
 Goethe-Institut; 
 Museu de Ciência e História Natural; 
 Geschwister Scholl Gymnasium – Stuttgart (Alemanha); 
 Goldberg Gymnasium – Sindelfingen (Alemanha); 
 Balerno Highschool – Edinburgh (Reino Unido); 
 Eötvös József Gimnázium – Budapest (Hungria); 
 Allvar Gullstrandgymnasiet – Landskrona (Suécia); 
 N. Zahles Gymnasieskole – Copenhagen (Dinamarca); 
 Gabriel von Seidl Gymnasium – Bad Tölz (Alemanha); 
 Liceo Statale Farnesina – Roma (Itália). 
 
O principal desafio que se coloca à Escola é o de manter uma cultura de exigência, mudança e de 
inovação para uma educação de qualidade. Esta cultura pressupõe uma teia de responsabilidades e de 
compromissos, que interliga ideias e ação, pensamento e prática, rumo a uma inequívoca melhoria de 
resultados. 
 
A dinâmica institucional que a escola, enquanto comunidade educativa, se propõe levar a cabo, implica 
a gestão de expectativas e a procura de soluções resultantes de consensos e de compromissos. Neste 
aspeto, é importante ressalvar a participação de todos os intervenientes na tomada de decisões, de 
modo a potenciar as expectativas positivas dos pais e encarregados de educação e da comunidade, na 

perspetiva de um trabalho colaborativo. 
 
As novas instalações dispõem, no geral, de recursos e de equipamentos bastante adequados ao 
desenvolvimento da atividade educativa. A sua gestão assenta numa lógica de otimização, 
rendibilizando-se a utilização por toda a comunidade. De destacar os laboratórios que apresentam 
condições de excelência e equipamentos adequados para a realização de atividades experimentais, as 
salas de informática, o Centro de Recursos, Sala 37, bem como a Biblioteca, espaço onde decorrem 
muitas das atividades constantes do PAA. Este é um espaço educativo atrativo, com ótimas condições 
para a promoção de iniciativas multifacetadas, possibilitando aos alunos desenvolver competências 
diversificadas.  
 
    
     2.Gestão 

  

A diretora gere os recursos humanos com base no conhecimento que detém das competências pessoais 
e profissionais, aliado a outros fatores como o perfil e a experiência, em respeito por critérios claros de 
organização e afetação de recursos. A auscultação das estruturas intermédias é uma prática que está 
subjacente ao planeamento do ano escolar.  
 
As regras de constituição das turmas são divulgadas junto da comunidade escolar, não sendo descurada 
a criação de condições potenciadoras de uma boa integração. A estabilidade do corpo docente concorre, 

http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fct.unl.pt%2F&ei=SaocTvzWB5KxhQf-1MXoBw&usg=AFQjCNFaUFScuXsJ8vbEbsOzOdRcyp2Hdw
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de forma positiva, para que a continuidade possam ser privilegiadas, revelando a importância conferida 
à prossecução de um trabalho pedagógico continuado e consequente a desenvolver com os discentes.  
 
Constata-se, na generalidade, a efetiva disponibilização de tempos livres para os alunos organizarem o 
seu estudo e a possibilidade de participarem nos diversos clubes e projetos. É esta gestão que 
determina os tempos que os docentes dispõem em comum para se articularem e desenvolverem 
trabalho cooperativo. A integração dos profissionais colocados pela primeira vez na Escola, ao ser 
efetuada no seio das diferentes estruturas, facilita o seu enquadramento nas respetivas dinâmicas.  
 
A afetação dos assistentes operacionais aos vários setores revela-se equilibrada. Nos serviços técnicos, 
organizados por áreas funcionais, o sistema de organização ao nível do atendimento ao público, posto 
em prática pela coordenadora, propicia às assistentes técnicas um conhecimento abrangente das várias 
áreas e assegura-lhes capacidade de resposta às solicitações dos utentes. A monitorização da qualidade 
do serviço prestado é uma área a implementar.  
 
A formação contínua dos profissionais é incentivada e encontra-se estruturada num plano anual, 
estabelecido a partir das necessidades identificadas. A formação dos não docentes afigura-se como uma 
prática reforçada nos últimos três anos, concomitante à divulgação feita das ações que lhes são dirigidas 
por entidades externas. O impacto da formação contínua na qualidade do desempenho docente mostra-
se nos resultados alcançados na avaliação do desempenho docente, concretamente no que respeita ao 
parâmetro científico e à preparação das atividades letivas.  
 
A eficácia dos circuitos de informação e comunicação, internos e externos, é reconhecida pela 
generalidade da comunidade educativa. O correio eletrónico, nomeadamente o institucional, configura 
um meio importante na agilização dos contactos interpessoais entre os vários profissionais. A 
páginaweb apresenta-se como um dos canais privilegiados de divulgação dos documentos estruturantes 
e de informações pertinentes junto da comunidade, embora se constitua como uma ação de melhoria.  

 
          3.Autoavaliação e melhoria 
  

A Escola estabelece procedimentos regulares de levantamento e análise dos resultados académicos nas 
diferentes estruturas pedagógicas, tendo uma equipa nomeada pela diretora para o efeito, constituída 
por docentes, não docentes, representante dos encarregados de educação e aluno. Desde 2006 que a 
ESPN implementa o modelo de autoavaliação internacionalmente denominado de CAF.  

A instituição iniciou uma terceira autoavaliação em 2011-2012 destinada a descrever o estado atual da 
ESPN através de uma análise e avaliação das práticas inerentes ao funcionamento e desempenho da 
escola (com enfoque no processo de ensino aprendizagem), a apoiar as decisões e a medir os níveis de 
concretização dos objetivos definidos, de forma a garantir uma educação e ensino de qualidade.No 
caso, foi estabelecido o seguinte cronograma do processo de autoavaliação: 

 

Fig.5– Cronograma do processo de auto-avaliação 

A partir dos relatórios da autoavaliação e da avaliação externa realizada pela Inspeção-Geral da 
Educação (IGE.2008), consideraram-se, em termos gerais, as seguintes ações de melhoria: 
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Conhecimento do conteúdo dos documentos estruturantes da escola (PEE, PCE, RI, PAA),  Reformulação 
da página eletrónica da escola, Envolvimento mais ativo da comunidade educativa na vida da escola, 
Trabalho colaborativo entre os pares/diferentes órgãos e parcerias da escola (projetos) e Processo de 
ensino e aprendizagem, visando atingir os objetivos e metas estabelecidos no PEE. 

Neste âmbito, foram aplicados questionários aos elementos que compõem a comunidade educativa 
(diferentes para cada público alvo) e, em paralelo, a EAA analisou os indicadores de autoavaliação, 
identificando evidências que justificassem a pontuação atribuída a cada indicador, critério e subcritério 
do modelo CAF, tal como apresenta esquematicamente a figura: 
 

 

Fig.6– Instrumentos de autoavaliação 

Primeiramente, a EAA definiu os indicadores para os diversos subcritérios da CAF, tendo em conta as 
especificidades da escola. Os indicadores foram alvo de avaliação através dos questionários e da GAA 
(identificação de evidências recorrendo à pesquisa documental e ao conhecimento de cada elemento da 
EAA sobre a realidade da escola). Após a definição dos indicadores de autoavaliação, a EAA forneceu à 
consultoria externa o número de alunos, pais/encarregados de educação, PD e PND da escola. 

A EAA decidiu aplicar os questionários ao universo do PD, PND e alunos da escola e decidiu a inquirição 
através de uma plataforma de questionários online. Para isso, realizou-se várias sessões de 
sensibilização cujos objetivos foram informar de forma eficiente sobre o processo de autoavaliação, 
explicar o processo de inquirição (funcionalidade dos botões da plataforma, o período de inquirição, 
entre outros) e construir a confiança da comunidade relativamente às alterações e impacto decorrentes 
da autoavaliação. Nestas sessões foram distribuídos aleatoriamente os códigos com a hiperligação de 
acesso aos questionários online com a informação do período que os respondentes teriam para 
responder ao questionário (a EAA tinha disponíveis dez códigos extra para cada público-alvo, em caso de 
extravio). Os respondentes podiam preencher o questionário em qualquer local desde que tivessem 
acesso a um computador, internet, hiperligação de acesso e o seu código.  

Os códigos com a hiperligação de acesso foram distribuídos aleatoriamente aos alunos, numa aula 
planeada para o preenchimento do questionário (foi elaborado um calendário de inquirição com a 
indicação da hora e da sala para que fosse possível os alunos preencherem o questionário na escola). O 
professor explicou resumidamente os objetivos do questionário de autoavaliação da escola e 
supervisionou o processo de preenchimento. 

Os pais/encarregados de educação receberam uma carta que continha as instruções de preenchimento 
e um pequeno texto explicativo sobre processo de autoavaliação e os seus objetivos, com o seu código e 
hiperligação de acesso ao questionário, através do seu educando.  

Durante o processo de inquirição online, a coordenadora da EAA recorreu a um quadro de 
acompanhamento para verificar o andamento do número de respostas dos questionários. Durante o 
processo de inquirição, a EAA verificou que o número de respostas dos pais/encarregados de educação 
era insuficiente e por isso alargou o prazo de inquirição até 16 de março de 2012. 

O tratamento estatístico dos questionários foi da responsabilidade dos consultores externos e do CESOP 
(Universidade Católica Portuguesa). Deste modo pretendeu-se garantir e dar provas da máxima isenção 
e transparência na análise e tratamento dos questionários. 
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A GAA foi elaborada com base nos indicadores de autoavaliação definidos pela EAA, consistindo no 
reconhecimento dos aspetos principais do funcionamento e do desempenho da organização escolar e 
combinou várias fontes e processos de recolha de informação: pesquisa documental, o conhecimento 
de cada elemento da EAA sobre a realidade da escola, a observação direta, entre outros. O objetivo foi 
encontrar evidências/factos para justificar a pontuação atribuída a cada indicador. Através da 
identificação de evidências, cada elemento da equipa participou no preenchimento da GAA chegando de 
forma consensual, a um resultado final, identificando os pontos fortes e oportunidades de melhoria 
para cada critério da CAF. 

A pontuação atribuída foi instrumental, ou seja, permitiu-nos visualizar a situação da organização 
escolar nas diferentes áreas da gestão organizacional (critérios), considerando-se que a não obtenção de 
uma pontuação máxima pode significar que existem áreas onde é necessário intervir e melhorar. O 
resultado mais importante da autoavaliação foi a reflexão, a identificação dos pontos fortes, as 
oportunidades de melhoria e apontar caminhos para a excelência.A EAA decidiu dividir as tarefas no que 
diz respeito à atribuição de pontuação e a identificação de evidências. Assim, a atribuição de pontuação 
foi feita em dois subgrupos, e no final toda a EAA reuniu para validar e compilar todo o trabalho 
efetuado. Adicionalmente, a EAA avaliou os resultados chave da escola. Os itens avaliados foram os 
seguintes: 
 

 A percentagem de alunos (com apoio/complemento/reforço educativo) com melhoria nas 
avaliações às disciplinas com apoio; 

 O número de faltas (justificadas e injustificadas) dos alunos; 

 O número de alunos excluídos por faltas; 

 O número de anulações de matrícula; 

 As taxas do abandono escolar; 

 As taxas de sucesso e transição escolar; 

 O número de estágios para os seus alunos do Tecnológico de Desporto; 

 O número de transferências; 

 A média das classificações dos alunos nos exames nacionais; 

 Os “rankings” dos exames nacionais; 

 A média das classificações internas dos alunos; 

 O número de encarregados de educação que contactaram o Diretor de Turma;  

 O número de encarregados de educação presente nas reuniões de pais convocadas pelo Diretor 
de Turma ou a Escola. 

 
 
Consequentemente, foram realizados relatórios anuais que incidem no grau de consecução das 
diferentes atividades desenvolvidas e no funcionamento das estruturas de coordenação educativa e de 
supervisão pedagógica. A reflexão dos responsáveis sobre o produto destas rotinas de análise tem 
norteado as tomadas de decisão ao nível do planeamento da atividade educativa e conduzido à 
implementação de algumas ações de melhoria.  

 
A divulgação dos resultados, o relatório da autoavaliação, o Planeamento Estratégico e o Projeto de 
Ações de Melhoria foram apresentados a toda a comunidade, ao conselho pedagógico e ao conselho 
geral.  
 
CONCLUSÃO 

A melhoria da qualidade é uma preocupação da nossa escola, comum a todas as políticas educativas 
europeias, constituindo os resultados, prestação do serviço educativo e liderança e gestão, vetores 
essenciais dessa melhoria, designadamente a avaliação que incide ao nível do estabelecimento escolar, 
enquanto organização específica. Parece-nos, pois, pertinente referir que a Escola Secundária c/3º Ciclo 
EB de Pedro Nunes visa a excelência – uma escola de rigor e de qualidade no prosseguimento de estudos 
– consequentemente, procura motivar e envolver todos os seus atores educativos e, além disso, analisar 
e controlar sistematicamente os resultados que obtém. 
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A intervenção pedagógica ajusta-se ao processo de reflexão crítica sobre conceções e práticas, de 
acordo com os valores preconizados e com alguma lógica de inovação e de experimentação. As 
estratégias adotadas no processo de ensino e de aprendizagem têm em conta, além dos saberes, o 
modo como os alunos aprendem, as suas necessidades, motivações, expectativas e resultados. 
 
 Da parte dos intervenientes no processo educativo, professores ou funcionários, deseja-se que se 
envolvam regularmente em atividades de melhoria da organização, a fim de fazerem face à mudança, 
colocando-os no centro de um processo permanente de aprendizagem, autónomo e significativo. 
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