
  

Relatório 
Escola Secundária de 
Pedro Nunes 
LISBOA 

      

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 
 

22 a 23 abril 

2013  
Área Territorial de Inspeção 

de Lisboa e Vale do Tejo 
 



 
 
 
 

 
Escola Secundária de Pedro Nunes – LISBOA 

1 

1 – 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 autoavaliação e para a 
avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 
jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 
avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 
incumbida de dar continuidade ao programa de 
avaliação externa das escolas, na sequência da 
proposta de modelo para um novo ciclo de 
avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 
Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 
março). Assim, apoiando-se no modelo construído 
e na experimentação realizada em doze escolas e 
agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 
Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 
esta atividade consignada como sua competência 
no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 
janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 
avaliação externa da Escola Secundária de Pedro 
Nunes – Lisboa, realizada pela equipa de 
avaliação, na sequência da visita efetuada entre 
22 e 23 de abril de 2013. As conclusões decorrem 
da análise dos documentos fundamentais da 
Escola, em especial da sua autoavaliação, dos 
indicadores de sucesso académico dos alunos, das 
respostas aos questionários de satisfação da 
comunidade e da realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 
fomente e consolide a autoavaliação e resulte 
numa oportunidade de melhoria para a Escola, 
constituindo este documento um instrumento de 
reflexão e de debate. De facto, ao identificar 
pontos fortes e áreas de melhoria, este relatório 
oferece elementos para a construção ou o 
aperfeiçoamento de planos de ação para a 
melhoria e de desenvolvimento de cada escola, 
em articulação com a administração educativa e 
com a comunidade em que se insere.  

A equipa regista a atitude de empenhamento e 
de mobilização da Escola, bem como a 
colaboração demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios  

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 
consistente e muito acima dos valores esperados na melhoria 
das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 
respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam 
na totalidade dos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais consolidadas, generalizadas e 
eficazes. A escola distingue-se pelas práticas exemplares em 
campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 
consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 
percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 
totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas 
organizacionais generalizadas e eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido um impacto em linha 
com os valores esperados na melhoria das aprendizagens e 
dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 
escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos fortes 
nos campos em análise, em resultado de práticas 
organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 
aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens 
e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 
escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco 
consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas 
da escola.   

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 
muito aquém dos valores esperados na melhoria das 
aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 
percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos 
pontos fortes na generalidade dos campos em análise. A 
escola não revela uma prática coerente, positiva e coesa. 

O relatório da Escola e o eventual contraditório apresentado(s) no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2012-2013 serão disponibilizados na página da IGEC. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
A Escola Secundária de Pedro Nunes situa-se na cidade de Lisboa, freguesia de Santa Isabel, e foi 
criada em 20 de janeiro de 1906. Foi recentemente intervencionada no âmbito do Programa de 
Modernização das Escolas do Ensino Secundário. 

Frequentam-na 348 alunos no 3.º ciclo do ensino básico (12 turmas) e 822 no ensino secundário (813 em 
27 turmas dos cursos científico-humanísticos e nove numa do curso tecnológico de desporto), num total 
de 1170. Relativamente à Ação Social Escolar, verifica-se que 90% dos alunos não beneficiam de auxílios 
económicos. A escola é frequentada por 6% de discentes de outras nacionalidades. Possuem computador 
e internet 28% dos alunos, no ensino básico, e 50% no ensino secundário, de acordo com os dados 
disponibilizados. 

Em relação às habilitações académicas dos pais e encarregados de educação, verifica-se que, no ensino 
básico, 5% têm formação superior e outros 5% de nível secundário e superior, enquanto no ensino 
secundário as percentagens são, respetivamente, de 11% e de 15%. Quanto à sua ocupação profissional, 
4% exercem atividades de nível superior e intermédio, no 3.º ciclo, e 17% no ensino secundário.  

Exercem funções na Escola 94 docentes dos quais 88% pertencem aos quadros, o que revela um nível de 
estabilidade significativo, e 87% lecionam há 10 ou mais anos, indiciando uma experiência profissional 
muito relevante. O pessoal não docente totaliza 29 elementos, incluindo duas psicólogas, e 72% destes 
têm 10 ou mais anos de serviço.  

No ano letivo de 2010-2011, ano para o qual há referentes calculados, os valores globais das variáveis de 
contexto da Escola, disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 
comparados com os de outros estabelecimentos de ensino com características semelhantes, situam-se 
muito acima da mediana relativamente à percentagem de alunos que não beneficiam de auxílios 
económicos no âmbito da Ação Social Escolar, à formação académica dos pais e das mães, bem como à 
percentagem de docentes dos quadros. Estes dados apontam para um contexto sociocultural bastante 
favorável. 

 

3- AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 
Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 
tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 
formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

No ano letivo de 2010-2011, os resultados, quando comparados com os das escolas e agrupamentos 
pertencentes ao mesmo grupo de referência (cluster), situam-se aquém da mediana na percentagem de 
alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade. No que diz respeito à taxa de conclusão do 12.º ano, à 
de sucesso no exame de matemática do 9.º ano e à média do exame de português do 12.º ano, estes 
indicadores situam-se próximo da mediana. Já em relação à taxa de sucesso do exame de língua 
portuguesa do 9.º ano e às médias dos exames de matemática e de história A do 12.ºano, estas 
posicionam-se acima daquela, de forma particularmente evidente na última disciplina. 

Quando se têm em conta apenas as escolas e agrupamentos com valores análogos nas variáveis de 
contexto, somente o indicador relativo à percentagem de sucesso do exame de matemática do 9.º ano se 
situa aquém do valor esperado. De facto, as taxas de conclusão do 9.º e 12.º anos e a média do exame de 
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português do 12.º ano situam-se em linha com aquele e a percentagem de sucesso no exame de língua 
portuguesa do 9.º ano, bem como as médias obtidas nos exames de matemática e de história A do 12.º 
ano situam-se significativamente acima dos valores esperados, em especial no último caso. 

Estes dados apontam, assim, para resultados globalmente acima dos valores esperados, em função do 
contexto sociocultural bastante favorável em que a Escola se encontra integrada, ainda que, ao nível das 
taxas de transição/conclusão, sejam expectáveis melhores desempenhos. 

Em termos evolutivos, no último triénio, as taxas globais de conclusão, no 3.º ciclo, progridem de forma 
significativa, sobretudo do ano letivo de 2009-2010 para o de 2010-2011. No ensino secundário, por sua 
vez, aquelas revelam uma ligeira regressão, naquele período, à semelhança do que acontece a nível 
nacional. Relativamente aos exames, no 9.º ano de escolaridade, os resultados demonstram flutuações, 
tal como os nacionais, mas atingem valores bastante elevados na disciplina de língua portuguesa. No 
ensino secundário, por seu turno, os resultados alcançados seguem, também, no geral, as tendências 
registadas no país. Ainda que se verifiquem, em algumas disciplinas, médias nos exames superiores às 
classificações internas (história A, por exemplo), há, todavia, casos em que aquelas são 
significativamente inferiores (português e física e química, por exemplo, em alguns anos), aspeto que 
deverá suscitar a atenção dos responsáveis. 

A promoção do sucesso educativo constitui o principal vetor estratégico do projeto educativo, evidência 
de que os resultados académicos são, de facto, a área privilegiada da ação da Escola. Exigência e 
excelência representam, aliás, dois dos princípios pelos quais o estabelecimento de ensino norteia a sua 
atuação. Os vários órgãos, bem como as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, 
monitorizam periodicamente os indicadores de sucesso e de insucesso dos alunos nas diferentes 
disciplinas. O conselho pedagógico e os departamentos, por exemplo, procedem à análise daqueles: 
identificam-se causas e definem-se estratégias de melhoria. As aulas de reforço e de apoio, abarcando 
um leque amplo de finalidades (esclarecimento de dúvidas, revisão de matérias, por exemplo) 
representam algumas das medidas implementadas. Neste âmbito, merece especial referência o Projeto 
de Inglês, desenvolvido nos últimos três anos, no ensino básico, através da constituição de grupos por 
nível de desempenho, e que contribuiu decisivamente para a melhoria dos resultados, nesta disciplina. 

Em matéria de abandono escolar e desistência, a Escola atinge resultados muito positivos no ensino 
básico, com uma taxa nula, em 2011-2012. Em relação ao ensino secundário, há ainda alguma expressão 
no número de anulações de matrícula, em alguns anos (6,9% no 10.º ano, em 2011-2012, por exemplo). 

 
RESULTADOS SOCIAIS 

A comunidade educativa perceciona o ambiente escolar como bom e adequado ao ensino e à 
aprendizagem. O comportamento cívico dos alunos é bastante positivo e não surgem, por norma, 
problemas graves de indisciplina. Constata-se ainda que, nos últimos três anos letivos, o número de 
alunos aos quais foram aplicadas medidas disciplinares sancionatórias não é expressivo, apesar de ter 
existido um aumento, no ensino básico, em 2011-2012. Estes dados revelam, no geral, um impacto 
positivo do plano em curso que se direciona à prevenção e combate à indisciplina e cujas medidas 
compreendem, entre outras, um trabalho articulado entre os diretores de turma, os pais e encarregados 
de educação, os técnicos dos serviços de psicologia e orientação e a direção. 

O projeto educativo tem como um dos vetores “tornar a escola num local de socialização e cultura”. 
Neste âmbito, a valorização de uma cidadania ativa é assumida, por exemplo, nas aulas de formação 
cívica, no 3.º ciclo, e na disciplina de ciência política, no ensino secundário. De referir, pela importância 
que adquire, neste contexto, a participação no programa Parlamento Europeu dos Jovens, em que um 
dos alunos foi selecionado para representar Portugal em Munique. A implementação de projetos como 
Human rights: whose rights? Cultural, Social and Religious Perspectives e no âmbito do estudo dos 
Objetivos do Millennium contribuem, também, para o desígnio em questão. Por outro lado, os 
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representantes dos alunos participam nas reuniões dos conselhos de turma intercalares, sendo que 
alguns delegados desenvolvem estratégias de auscultação dos seus pares, que passam, por exemplo, pelo 
uso de correio eletrónico. Alguns diretores de turma envolvem estes elementos em funções mais 
relevantes. Acresce ainda que o representante, no conselho geral, tem tido um papel profícuo nas 
dinâmicas deste órgão. Contudo, as assembleias de turma e de delegados não assumem um papel 
significativo no seu envolvimento na vida escolar.  

A associação de estudantes é uma organização com tradição na Escola e tem desempenhado, ao longo 
dos anos, uma ação relativamente proveitosa. No entanto, a atual, mercê, entre outros, de 
constrangimentos extrínsecos, não tem tido o dinamismo que seria desejável. O envolvimento dos alunos 
na elaboração dos documentos estruturantes não apresenta um avanço significativo relativamente à 
avaliação externa realizada em 2008, apesar de se registar como positiva a integração destes na equipa 
de autoavaliação. 

A participação dos discentes em atividades, projetos e programas que perspetivam o seu 
desenvolvimento integral é outro dos pontos a assinalar. Os projetos Educar para a Saúde, Eco-Escolas 
e Prevenção Rodoviária representam algumas das áreas em que a Escola aposta: saúde, ambiente e 
segurança, por exemplo. A promoção do sentido de entreajuda e de solidariedade é outro campo em 
destaque. De facto, os alunos colaboram em campanhas específicas de recolha de bens alimentares e de 
cobertores para os sem-abrigo e, ainda, na troca de manuais escolares (Passa ao Próximo), esta 
promovida pela associação de pais e encarregados de educação. 

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

O grau de satisfação da comunidade educativa é elevado como o revela a análise dos resultados dos 
questionários aplicados aos alunos, pais e encarregados de educação e trabalhadores, no âmbito da 
avaliação externa. A Escola detém uma imagem de referência, com uma identidade própria, onde 
sobressai a qualidade na preparação académica dos alunos, sobretudo ao nível do ensino secundário, e, 
ainda, o rigor, a exigência, a segurança e a excelência das instalações e dos equipamentos, o que a torna 
alvo de uma grande procura, por parte das famílias. 

A valorização dos bons desempenhos escolares ocorre através de exposições dos trabalhos dos discentes 
nos diversos espaços da Escola, bem como da divulgação e atribuição de prémios aos que alcançam bons 
resultados, nomeadamente em concursos de escrita e no âmbito das várias modalidades e iniciativas do 
Desporto Escolar. De destacar, também, o prémio atribuído, anualmente, ao aluno com melhor 
desempenho académico. A atividade Troféu Turma Mais Desportiva é outra das ações a sublinhar. O 
Sarau de Ginástica do Pedro Nunes, evento com alguma tradição, adquire grande projeção e envolve a 
participação de várias instituições locais. A página eletrónica da Escola e a respetiva ligação ao sítio da 
disciplina de educação física, por exemplo, constituem meios de difusão privilegiados da generalidade 
dos sucessos escolares alcançados. 

Outro contributo relevante para o reconhecimento da comunidade respeita à presença assídua de 
antigos alunos, alguns personalidades públicas, com destaque marcado em áreas como a política, a arte, 
a literatura e a cultura, em diversos eventos que decorrem na Escola, como ciclos de conferências ou 
apresentação de livros. Para além do projeto comum com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito das 
bibliotecas escolares, acontece a participação, ao longo do ano, em algumas iniciativas promovidas por 
esta autarquia. De referir, igualmente, que a ação da Escola tem ainda sido reconhecida por instituições 
de ensino superior onde os alunos prosseguem os seus estudos. O acervo científico do Museu Rómulo de 
Carvalho, neste momento a aguardar a exposição nos novos espaços da Escola, constitui-se como um 
polo atrativo e que dignifica a sua imagem. 
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A ação do Agrupamento tem produzido um impacto consistente e acima dos valores esperados na 
melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos 
fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais 
generalizadas e eficazes. Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de MUITO BOM no 
domínio RESULTADOS.  

  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

O planeamento das atividades é, por norma, concretizado colaborativamente entre docentes que 
lecionam o mesmo nível, sobretudo na elaboração das planificações e na conceção de materiais 
pedagógico-didáticos e de outros relativos à avaliação das aprendizagens. Ainda que persistam situações 
que traduzem uma certa valorização do trabalho individual, trata-se, na verdade, de um campo que tem 
vindo a evoluir positivamente, ao longo dos últimos anos. Esta matéria constitui, aliás, uma das ações 
de melhoria em vigor e reforçou-se, no presente ano letivo, o trabalho colaborativo entre os professores. 
Em algumas disciplinas, como o inglês, por exemplo, dada a implementação de um projeto específico, já 
referido, deram-se passos significativos no desenvolvimento do trabalho em equipa. 

A localização privilegiada da Escola, no centro da cidade de Lisboa, permite que os docentes tirem 
partido dos recursos disponíveis no meio envolvente, nomeadamente museus, jardins públicos, 
instituições culturais e de interesse público, entre outros. Os documentos de planeamento integram, de 
facto, iniciativas que demonstram o seu aproveitamento nos processos de ensino e de aprendizagem: 
observação e análise do meio (Jardim da Estrela e arredores), visitas aos museus de História Natural, do 
Oriente, Nacional de Arte Antiga, entre outros, à Fundação Calouste Gulbenkian, à Casa Fernando 
Pessoa e à Assembleia da República, por exemplo, ações que enriquecem aqueles processos e que se 
repercutem, na verdade, na qualidade e na contextualização das aprendizagens. 

No âmbito da gestão do currículo, registam-se evidências que demonstram a articulação entre os 
saberes disciplinares, numa vertente horizontal, nomeadamente na realização de visitas de estudo e na 
conceção de determinados projetos, como o que envolveu as disciplinas de educação visual e de inglês no 
estudo do conto. Também a participação no Programa Comenius tem implicado uma articulação 
interdisciplinar. Ainda assim, muitos dos planos de turma analisados não evidenciam atividades 
consistentes neste âmbito, pelo que se constitui como aspeto a melhorar. 

Numa perspetiva vertical, ainda que não se identifiquem iniciativas significativas que visem assegurar 
a sequencialidade das aprendizagens, entre níveis de ensino, a Escola oferece apenas o 3.º ciclo e o 
ensino secundário, em que o número de turmas daquele é reduzido, aspeto que limita, de facto, a 
concretização de um trabalho mais profícuo, a este nível. Apesar disso, a Escola concede importância ao 
processo de transição dos alunos, nomeadamente pela disponibilização de atividades de orientação 
vocacional, dinamizadas pelos serviços de psicologia e orientação, bem como de outras ações como 
Painéis de Profissões e Sessões de Acolhimento e Sensibilização. 

Os planos de turma contemplam um capítulo dedicado à caracterização dos alunos, do qual constam 
alguns dados que facilitam o planeamento do ensino e da aprendizagem. Alguns deles sistematizam 
ainda informação sobre as potencialidades e dificuldades dos alunos. Ainda assim, a organização e 
disponibilização de informação respeitante ao percurso escolar dos alunos, em especial no início do 3.º 
ciclo, afigura-se como área a melhorar, ainda que seja de realçar a iniciativa dossiê eletrónico de turma. 
Também a conceção daqueles documentos, através de um trabalho mais articulado entre diretores de 
turma e respetivos coordenadores, na definição de uma matriz comum, por exemplo, poderá ser 
potenciado, de modo a que os mesmos se constituam como verdadeiros instrumentos de gestão do 
currículo de cada turma. 
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PRÁTICAS DE ENSINO 

A prestação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais é adequada, destacando-se a 
boa articulação entre a docente de educação especial, as psicólogas, os diretores de turma, os docentes e 
os pais e encarregados de educação, favorecendo uma efetiva inclusão daqueles discentes. De referir, por 
exemplo, o recurso a aulas por videoconferência, bem como ao correio eletrónico e à plataforma moodle 
nos casos em que os alunos estão impossibilitados de se deslocarem à Escola. De destacar a parceria com 
o centro de saúde local e o protocolo com o Instituto Quintino Aires que, no seu conjunto, permitem 
prestar um serviço de melhor qualidade, no âmbito, por exemplo, da psicoterapia. Contudo, não se 
verificam taxas de sucesso plenas, tendo atingido, no ano letivo de 2010-2011, para o ensino básico, 
valores de retenção ligeiramente superiores a 25%.  

A pedagogia diferenciada tem alguma expressão, sendo apresentados exemplos de práticas que 
implicam a realização de tarefas, em pares ou em grupos, em que alguns alunos coadjuvam outros com 
mais dificuldades, a adequação de materiais didáticos ou o apoio individualizado. No entanto, trata-se 
de um campo a incrementar, como apontado pela autoavaliação.  Salientam-se, ainda, como práticas 
inovadoras, consolidadas e com impacto positivo, neste âmbito, as implementadas no ensino do inglês 
nas turmas do 3.º ciclo. 

O recurso a metodologias ativas e experimentais encontra-se generalizado nas diferentes disciplinas. 
Com efeito, os alunos são orientados para trabalhos de pesquisa, de projeto e de resolução de problemas, 
individualmente, em pares ou em grupo, e incentivados a efetuarem as respetivas apresentações. As 
aulas em laboratório adquirem grande relevo, sobretudo no ensino secundário, sendo esta considerada 
uma prática com longa tradição na Escola. Destaca-se, ainda, no âmbito da promoção do gosto pela 
pesquisa e descoberta, a realização de eventos como o Dia dos Laboratórios Abertos, de workshops 
experimentais, de estágios em instituições científicas, entre outros, bem como as visitas de estudo aos 
museus da Água e de História Natural. As aulas abertas, sobre temáticas científicas, constituem mais 
um bom exemplo.  

Outras práticas estimulantes merecem destaque, como, por exemplo, as implementadas na disciplina de 
língua alemã. A Escola estabeleceu parceria com o Goethe Institut, propiciando experiências 
linguísticas vivas através de estadas dos alunos na Alemanha ou da receção e acolhimento de falantes 
nativos. No mesmo sentido, concorre o desenvolvimento do projeto de intercâmbio com a escola 
Geschwister-Scholl-Gymnasium, em Stuttgart. Os cursos extra-curriculares de alemão constituem outra 
oferta e a certificação é feita pelo referido instituto. Outros projetos como o PASCH-Net e o Language 
English Project concorrem para a aquisição de proficiência em línguas estrangeiras. Por outro lado, a 
integração no Programa Comenius tem permitido aos jovens a compreensão e apreciação da diversidade 
cultural europeia e a aquisição de competências necessárias para o seu desenvolvimento pessoal e o seu 
futuro laboral. 

A dimensão artística constitui outro domínio do currículo que é valorizado. A oferta educativa neste 
campo concretiza-se, por exemplo, através do curso de Artes Visuais. Além disso, o plano anual de 
atividades comtempla vários projetos promotores de aprendizagens no domínio artístico, tais como o 
Ateliê de Ideias (esmaltagem) e o Ateliê Livre de Fotografia. Na agenda artística incluem-se, também, 
diversos concursos como o de Poesia e Prosa António Gedeão e várias exposições como a de educação 
tecnológica. Promovem-se, igualmente, o visionamento de filmes sobre arte e artistas e idas ao teatro. 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação é uma prática generalizada, em especial o uso 
do computador, do videoprojector, do correio eletrónico e da plataforma moodle. Neste caso, destaca-se, 
em várias disciplinas, a utilização, de forma consistente, desta ferramenta, facilitando aos alunos o 
estudo autónomo. Contudo, a efetiva aplicação das funções de interatividade dos quadros multimédia 
encontra-se subaproveitada. 

O acompanhamento e a supervisão da prática letiva em sala de aula não estão, contudo, implementados 
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enquanto processo organizado e destinado ao desenvolvimento profissional dos docentes e à melhoria 
das aprendizagens e dos resultados dos alunos. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

O plano de estudos da Escola define alguns procedimentos em torno da avaliação das aprendizagens, 
como a escala de classificação e os critérios gerais, mas não integra outros como a articulação entre a 
avaliação sumativa e formativa e a integração de informação dai resultante, por exemplo, de modo a 
orientar a ação dos docentes no desenvolvimento daquele processo. 

A Escola disponibiliza, na sua página web, os critérios de avaliação das diferentes disciplinas, 
valorizando-se, assim, o princípio da transparência que deve nortear qualquer processo de avaliação. De 
registar, pela positiva, o facto de aqueles contemplarem informação útil sobre as aprendizagens a 
realizar pelos alunos, contribuindo para que estes possam assumir um papel relevante na sua 
regulação. Concorre, também, para este fim, o seu envolvimento em atividades de autoavaliação, na 
generalidade das disciplinas. De realçar o facto de os critérios terem por base uma matriz comum, nas 
várias disciplinas, o que facilita a sua apreensão e evidencia, simultaneamente, a articulação dos 
docentes na sua conceção. 

A avaliação das aprendizagens tem subjacente a triangulação de vários instrumentos e tarefas, 
nomeadamente os testes, os trabalhos de grupo, os relatórios, os projetos, o portefólio, entre outros. De 
sublinhar o facto de os professores, no geral, fornecerem informação de retorno aos alunos sobre os seus 
desempenhos, explicitando-lhes as dificuldades e apontando-lhes caminhos a percorrer no sentido da 
melhoria das suas aprendizagens. Também os docentes reorientam o seu ensino em função dos 
resultados alcançados. Estas práticas traduzem, claramente, uma avaliação de caráter formativo. 

A Escola concede ainda importância à fiabilidade e validade dos instrumentos utilizados no âmbito da 
avaliação sumativa. Há disciplinas que concebem matrizes orientadoras para a sua elaboração e outras 
em que se aplicam os mesmos instrumentos, ainda que esta seja uma prática que não está generalizada. 
Também a correção partilhada é uma atividade que se encontra por explorar. A adesão aos testes 
intermédios contribui, também, para a garantia daqueles princípios e reforça simultaneamente o 
trabalho colaborativo entre docentes. A própria monitorização dos critérios de avaliação, pelos 
departamentos, é reveladora da atenção atribuída à equidade e rigor do processo avaliativo. 

O ensino e a aprendizagem são objeto de monitorização, em diversos momentos, nas reuniões dos 
diferentes órgãos e estruturas, cuja análise dos resultados desencadeia as necessárias alterações 
naqueles processos. Apesar disso, a maioria dos planos de turma analisados não contempla a respetiva 
avaliação das medidas desenvolvidas, aspeto que se constitui, portanto, como área a melhorar. Alguns 
deles, preveem, todavia, uma avaliação intercalar, o seu acompanhamento, a partir da análise dos 
resultados académicos, e uma avaliação final. As taxas de sucesso dos alunos sujeitos a planos de 
recuperação e de acompanhamento, nos anos anteriores, demonstram, no geral, alguma eficácia das 
estratégias desenvolvidas, ainda que, em alguns anos, persistam situações de insucesso que devem 
suscitar a atenção dos responsáveis. 

 

A ação do Agrupamento tem produzido um impacto consistente e acima dos valores esperados na 
melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos 
fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais 
generalizadas e eficazes, o que justifica a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO. 
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3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

Os documentos orientadores espelham a visão estratégica das lideranças para o estabelecimento de 
ensino que se assume como “uma Escola de rigor e de qualidade para o prosseguimento de estudos”, 
lema que se encontra bem interiorizado pelos diferentes responsáveis e que norteia, efetivamente, a sua 
atuação, nos diversos campos. O projeto educativo define as prioridades, materializadas em vetores 
estratégicos, os objetivos gerais e as metas. O plano anual de atividades revela coerência com aquele, 
aspeto que traduz uma evolução positiva em relação à última avaliação externa. Trata-se de um 
documento conciso, bem organizado, estruturado a partir daqueles vetores, onde se preveem, para cada 
um deles, as respetivas ações. De destacar o facto de este último ser objeto de uma avaliação global, 
resultante da reflexão dos vários departamentos/grupos, que revela profundidade na análise. Com 
efeito, sublinham-se os constrangimentos, as oportunidades de melhoria, a consecução dos objetivos, 
entre outros, aspetos que reenviam, portanto, para a importância do aperfeiçoamento contínuo.  

O conselho geral está bastante atento ao funcionamento da Escola. Este órgão revela sentido crítico e 
distanciamento na análise dos documentos e na formulação de recomendações. Apesar disso, registam-
se alguns problemas nos processos de comunicação e de circulação de informação que obstaculizam, por 
vezes, a sua ação. A diretora, por sua vez, exerce uma liderança forte, muito determinada e 
completamente imbuída da missão e da visão da Escola, mas nem sempre consensual junto dos 
colaboradores. Perpassam desta liderança os atributos de abertura, de empenho e de eficiência, bem 
como as capacidades de adaptação e de partilha de competências e de responsabilidades, ainda que 
alguns docentes não se sintam plenamente envolvidos. 

As lideranças têm sido responsáveis pela implementação de uma rede de parcerias que contribuem para 
a prestação de um serviço educativo de maior qualidade. De entre elas são de referir as estabelecidas 
com centros de formação, instituições de ensino superior, escolas de vários países europeus, centro de 
saúde local, autarquias (Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia de Santa Isabel), Ginásio 
Clube Português, entre outras. Apesar disso, trata-se de um campo que se constitui como ação de 
melhoria e que a Escola se encontra já a desenvolver, uma vez que o trabalho com algumas destas 
organizações poderá ser potenciado. O mesmo se verifica em relação à associação de pais e encarregados 
de educação e à de estudantes, cujos contributos para o funcionamento da Escola poderão ser ainda 
mais aproveitados. 

As lideranças intermédias, por seu turno, constituem um corpo bastante experiente e valorizado quer 
pelo órgão executivo quer pelos respetivos pares. Há de facto evidências que apontam para o 
envolvimento destes responsáveis em processos-chave do funcionamento da Escola. 

Constitui-se como grande desafio para as lideranças o trabalho em torno de um outro desígnio do projeto 
educativo: a articulação entre a tradição, associada ao ensino de qualidade e à boa preparação dos 
alunos, e a inovação, de modo que a Escola mantenha a imagem de referência que a caracteriza e o 
sentimento de pertença e de orgulho evidenciado pelos alunos que a frequentam. 

 
GESTÃO  

A diretora gere eficazmente os recursos humanos de acordo com as suas competências pessoais e 
profissionais. Verifica-se que é dado relevo às formações ou experiências específicas do pessoal docente, 
por exemplo, na atribuição de cargos e na seleção para a lecionação de determinados anos/níveis, bem 
como na distribuição de serviço do pessoal não docente. A continuidade pedagógica das turmas, ao longo 
de um ciclo/nível, não se assume como um critério rígido, subjugando-se, muitas vezes, ao perfil dos 
docentes, tendo em vista a melhoria dos resultados, o que é pertinente. 
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Os procedimentos de gestão regulam-se, ainda, pelo respeito por regras de constituição de turmas, 
divulgadas junto da comunidade escolar. A elaboração de horários de alunos e de professores, bem como 
a atribuição dos apoios educativos, prima pela observância de critérios pedagógicos, tendo sempre em 
mira o alcance de bons resultados académicos. O regime de funcionamento da Escola, com os tempos 
letivos maioritariamente distribuídos pelo turno da manhã, permite uma efetiva disponibilização de 
várias tardes livres para que os alunos organizem o seu estudo e participem nos diversos clubes e 
projetos. 

A valorização profissional de todos os trabalhadores é outro vetor estratégico do projeto educativo. Na 
verdade, esta área é alvo de atenção, procedendo-se ao levantamento de ações que integram o plano 
anual de atividades. No entanto, não está prevista uma resposta às necessidades de formação do pessoal 
não docente, nas áreas de gestão de conflitos e de equipas, que foram especificamente apontadas no 
último relatório da autoavaliação. 

Os pais e encarregados de educação participam de forma ativa na vida escolar. Os pais e mães de turma, 
designação pela qual são conhecidos os representantes daqueles, constituem, de uma forma geral, um 
efetivo elo de ligação entre os diretores de turma, pais e encarregados de educação e a respetiva 
associação. Esta, por sua vez, é uma instituição com tradição e prestígio na Escola e revela dinamismo, 
dando um contributo significativo para a consolidação do projeto educativo, sendo emblemática a 
aprovação da sua proposta para o novo formato do plano anual de atividades. Outras ações desta 
estrutura merecem referência, tais como a dinamização ou participação em feiras do livro e de 
profissões, aulas abertas com a presença de diversos profissionais, atividades extracurriculares de viola 
e de surf, concursos, entre outras. 

Os circuitos de informação e comunicação externa e interna apresentam pouca eficácia, carecendo de 
investimento e agilização, sobretudo entre os órgãos de topo e entre estes e diferentes elementos ou 
organizações da comunidade educativa. A página eletrónica institucional é uma das áreas que o 
processo de autoavaliação reconhece como alvo de melhoria, bem como os processos de envolvimento e 
validação do conhecimento dos conteúdos dos documentos estruturantes. 

 
AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A deficiente divulgação das conclusões do processo de autoavaliação, junto da comunidade, constituía 
um dos pontos fracos identificados na última avaliação externa. Presentemente, trata-se de um aspeto 
superado dado o investimento que foi feito. Na verdade, os diferentes elementos são envolvidos em 
sessões de sensibilização, no âmbito da aplicação de questionários, e em reuniões para apresentação dos 
resultados (relatório de autoavaliação, projeto de ações de melhoria, entre outros). 

A Escola desenvolve, desde 2006, um processo de autoavaliação baseado no modelo Common Assessment 
Framework (CAF) e tem contado com o apoio de uma consultora externa na sua aplicação. Trata-se de 
um processo que se encontra já bem enraizado e que tem contribuído para a melhoria contínua da 
Escola. Com efeito, são produzidos relatórios de diagnóstico organizacional que identificam pontos fortes 
e pontos fracos a partir dos quais são delineados planos de ação de melhoria. 

De realçar o facto de aqueles relatórios serem elaborados com base na recolha de informação 
proveniente da aplicação de questionários à generalidade dos elementos da comunidade educativa, bem 
como da análise de documentos como atas e relatórios e diferentes indicadores, entre outros. Esta 
triangulação de fontes confere, de facto, consistência ao diagnóstico organizacional realizado. 

Paralelamente, são desenvolvidas outras práticas de autoavaliação e que concorrem igualmente para a 
regulação da ação da Escola. De entre elas, são de mencionar a recolha e organização de dados relativos 
aos resultados académicos, a avaliação do plano anual de atividades, entre outras, que têm tido também 
o seu impacto no aperfeiçoamento dos processos e na melhoria dos resultados. 
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A Escola concede, de facto, importância a esta área, integrando a autoavaliação no seu planeamento 
estratégico. Além disso, valorizou-se, também, o anterior processo de avaliação externa, uma vez que 
houve, no geral, empenho na superação dos pontos fracos então assinalados. Constituem-se como 
desafios uma crescente autonomização do trabalho da equipa de autoavaliação, bem como uma 
interligação ainda mais evidente entre as diversas práticas e processos de autoavaliação de modo a que 
os planos de melhoria abarquem todas as áreas de funcionamento da Escola e se focalizem, cada vez 
mais, no ensino e na aprendizagem. 

A ação do Agrupamento tem produzido um impacto consistente e acima dos valores esperados na 
melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos 
fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais 
generalizadas e eficazes, pelo que a classificação do domínio LIDERANÇA E GESTÃO é de MUITO 
BOM. 

  

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 
A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola:   

 As estratégias desenvolvidas em disciplinas como o inglês, tendo por base a constituição de 
grupos por níveis de desempenho, com impacto na melhoria das aprendizagens e dos resultados 
dos alunos; 

 A imagem de escola de referência, associada a um ensino de qualidade, o que se reflete na 
capacidade de atração e no reconhecimento público da sua ação; 

 O bom aproveitamento dos recursos disponíveis no meio envolvente da Escola, com 
repercussões positivas nas aprendizagens; 

 As práticas de ensino desenvolvidas, especialmente no âmbito do ensino das ciências 
experimentais, no ensino secundário, e das línguas estrangeiras; 

 A visão estratégica das lideranças, centrada na prestação de um serviço educativo de rigor e de 
qualidade. 

 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus esforços 
para a melhoria são as seguintes: 

 As estratégias a desenvolver nas disciplinas com menores índices de sucesso e com os alunos 
com mais dificuldades de modo a melhorar os seus desempenhos académicos; 

 A elaboração de planos de turma enquanto instrumentos de gestão do currículo, prevendo a 
articulação interdisciplinar e a monitorização e avaliação da sua eficácia, entre outros aspetos, 
a definir colaborativamente entre diretores de turma e respetivos coordenadores; 

 A supervisão da atividade letiva em sala de aula enquanto estratégia destinada à melhoria das 
aprendizagens e dos resultados e dos alunos; 

 Os processos de comunicação e de circulação de informação de modo a envolverem-se mais 
ativamente alguns colaboradores e parceiros e potenciarem-se os seus contributos para o 
funcionamento da Escola. 

A Equipa de Avaliação Externa: Luísa Varela de Freitas, Rui Castanheira, Silvina Pimentel 


