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I – Introdução 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a auto-avaliação e para a avaliação 

externa. Por sua vez, o programa do XVII Governo Constitucional estabeleceu o lançamento de um “programa 

nacional de avaliação das escolas básicas e secundárias que considere as dimensões fundamentais do seu 

trabalho”. 

 

Após a realização de uma fase piloto, da responsabilidade de um Grupo de Trabalho (Despacho conjunto n.º 

370/2006, de 3 de Maio), a Senhora Ministra da Educação incumbiu a Inspecção-Geral da Educação de acolher e 

dar continuidade ao processo de avaliação externa das escolas. Neste sentido, apoiando-se no modelo construído 

e na experiência adquirida durante a fase piloto, a IGE está a desenvolver esta actividade, entretanto consignada 

como sua competência no Decreto Regulamentar n.º 81-B/2007, de 31 de Julho. 

 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa da Escola Secundária de Peniche realizada pela 

equipa de avaliação que visitou esta escola em 7 e 8 de Abril de 2008. 

 

Os capítulos do relatório — caracterização da unidade de gestão, conclusões da avaliação por domínio, avaliação 

por factor e considerações finais — decorrem da análise dos documentos fundamentais da Unidade de Gestão, 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. 

 

O texto integral deste relatório, bem como um eventual contraditório apresentado pela Escola, será 

oportunamente disponibilizado no sítio internet da IGE (www.ige.min-edu.pt). 
 

Escala de avaliação ut il izada 
Níveis de classif icação dos cinco domínios na Unidade de Gestão 

 

Muito Bom — Predominam os pontos fortes, evidenciando uma regulação sistemática, com base em 

procedimentos explícitos, generalizados e eficazes. Apesar de alguns aspectos menos conseguidos, a 

organização mobiliza-se para o aperfeiçoamento contínuo e a sua acção tem proporcionado um impacto 

muito forte na melhoria dos resultados dos alunos. 

 

Bom — Revela bastantes pontos fortes decorrentes de uma acção intencional e frequente, com base em 

procedimentos explícitos e eficazes. As actuações positivas são a norma, mas decorrem muitas vezes do 

empenho e da iniciativa individuais. As acções desenvolvidas têm proporcionado um impacto forte na 

melhoria dos resultados dos alunos. 

 

Suficiente — Os pontos fortes e os pontos fracos equilibram-se, revelando uma acção com alguns aspectos 

positivos, mas pouco explícita e sistemática. As acções de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao 

longo do tempo e envolvem áreas limitadas da Unidade de Gestão. No entanto, essas acções têm um 

impacto positivo na melhoria dos resultados dos alunos. 

 

Insuficiente — Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes. 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. 
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II – Caracterização da Escola 

 

A Escola Secundária de Peniche (ESP) situa-se na cidade e no concelho com o mesmo nome. Foi inaugurada em 

1959 como Escola Comercial e Industrial. As dimensões e equipamentos são adequados ao nível de ensino 

ministrado. O edifício principal tem três pisos, com um logradouro, onde há um anexo pré-fabricado, usado como 

arrecadação, um campo polidesportivo e espaços de convívio e circulação. No primeiro piso, estão instalados os 

serviços administrativos, o conselho executivo, o Centro Novas Oportunidades, os laboratórios, o centro de 

recursos, a papelaria, a reprografia, o auditório, o bufete, o refeitório e um pátio coberto. No segundo, encontram-

se em funcionamento o centro de formação de associação de escolas (CFAE), salas específicas (professores, 

departamentos, directores de turma, atendimento aos encarregados de educação e informática, entre outras) e o 

ginásio. No terceiro, funcionam 13 salas de aulas e o clube de vídeo. Apoios extraordinários dos serviços centrais 

permitiram recentemente obras de conservação, remodelação e reequipamento da escola, uma evolução muito 

favorável dos recursos materiais, lamentando-se apenas a permanência do posto eléctrico de transformação 

dentro da escola, num espaço em que ocorrem actividades lectivas, criando um risco desnecessário, e a 

inexistência de hotte, no laboratório objecto de requalificação. Nas paredes, há quadros informativos, troféus 

obtidos em competições desportivas, objectos decorativos e mostras de trabalhos dos alunos de artes. De 

salientar a existência de um espaço de convívio para os alunos junto ao bufete. O espaço circundante é 

maioritariamente agradável e bem cuidado, propício ao convívio dos alunos. As actividades desportivas decorrem 

no ginásio, em campos de jogos exteriores e no pavilhão gimnodesportivo do Clube Stella Maris de Peniche.  

Este ano lectivo, a escola é frequentada por 668 alunos dos ensinos básico, em cursos de educação e formação 

(CEF), e secundário, em cursos diurnos e nocturnos. A oferta curricular é diversificada: há duas turmas de CEF, 

nível 2, tipo 3 (Comércio e Electricidade e Energias); no ensino secundário regular, os cursos científico-

humanísticos distribuem-se por oito turmas do 10.º ano, nove do 11.º e oito do 12.º, enquanto nos cursos 

tecnológicos se formou uma no 11.º e outra do 12.º ano e nos cursos profissionais de nível III há quatro turmas de 

1.º ano (Trabalho Social e Orientação; Electricidade e Energia; Ciências informáticas e Turismo e Lazer) e três 

turmas de 2.º ano (Electricidade e Energia; Gestão e Administração e Marketing e Publicidade).  

O pessoal docente tem-se mantido estável, sendo a maioria profissionalizada e pertencente ao quadro de escola 

(88 docentes do total de 101). A faixa etária mais representada é a dos 40 aos 50 anos, correspondente a 38% do 

total. Os 36 colaboradores do pessoal não docente, 20 do quadro e 16 contratados, estão distribuídos da seguinte 

forma: 75% são agentes dos serviços de apoio (auxiliares de acção educativa ou técnicos) e 25% estão nos serviços 

de administração escolar (SAE). A orientação escolar (OE) é assegurada por docentes do centro de monitorização 

pedagógica e a coordenadora do programa Promoção da Educação para a Saúde (PES).  

O concelho de Peniche localiza-se no litoral da região Oeste e distribui-se por 6 freguesias, 3 urbanas e 3 rurais. 

Caracteriza-se pela estabilidade demográfica e alguma instabilidade social: a transição da economia centrada nos 

sectores primário (agricultura e pescas) e secundário (sobretudo indústria conserveira) para o terciário (já se 

cifrava em 61,4% das empresas, em 2001), com relevo para o turismo, tem impactes sociais e culturais 

significativos; o desemprego elevado (7,9%, em 2001, mais de metade de indivíduos com mais de 35 anos e uma 

qualificação escolar inferior ao 9º Ano), o trabalho sazonal e por turnos são marcas também importantes para a 

estrutura familiar dos alunos. O número de alunos apoiados pela acção social escolar (ASE) não é, ainda assim, 

muito elevado: 48 no escalão A e 18 no escalão B, tendo sido ainda atribuídas complementarmente 15 bolsas de 

mérito. As famílias de origem dos alunos têm um nível cultural, económico e um grau de instrução média muito 

baixos, 15% de analfabetos, 38% com o 1º ciclo e 25% com os 2º e 3º ciclos. Estes factores estão geralmente 

correlacionados negativamente com o sucesso escolar, a valorização do saber e o nível de expectativas de sucesso 

escolar e prosseguimento de estudos. Não admira, pois, que a taxa de indivíduos entre os 18 e os 24 anos que 

abandonaram a escola antes de completar o 9º Ano tenha sido de 26% (dados de 2001). A diversidade de 

nacionalidades e grupos culturais não é grande. Há alunos provenientes de vários países, cujas famílias estão 

empregadas maioritariamente nas pescas (originários de África) e na indústria transformadora ou de construção 

civil (originários do Leste europeu), com os grupos mais numerosos a pertencer à França, Suíça e Brasil.  

 
III – Conclusões da avaliação por domínio 

 

1. Resultados              Bom 

 

A ESP não tem comparado, formalmente, os seus resultados com outras de contextos similares, todavia, a opinião 

corrente, entre os professores, é de que os resultados médios são superiores aos de algumas escolas dos 

concelhos limítrofes, o que é confirmado pelas tabelas publicadas. Em 2007, a classificação média dos alunos 
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internos nas oito disciplinas do novo currículo com o maior número de alunos inscritos na primeira fase dos 

exames foi próxima dos 10 valores, mas negativa em 10 das 24 disciplinas em que os alunos estiveram 

envolvidos. Física e Química A, Biologia e Geologia e Matemática A foram as disciplinas com maior nível de 

insucesso. Em Português, as classificações obtidas nos exames têm sido iguais ou superiores à média nacional. 

Em Matemática, em 2007, foram também superiores à média nacional, contrariando a tendência dos dois anos 

anteriores. No conjunto das disciplinas, a média das classificações internas de frequência é muito superior à 

revelada nos exames. Ficaram colocados na primeira opção 58% dos alunos que apresentaram candidatura ao 

Ensino Superior. O acompanhamento dos resultados escolares é feito através da sua discussão nos departamentos 

curriculares e no conselho pedagógico, no final dos períodos e do ano. 

Os alunos conhecem os seus direitos e deveres e identificam-se com a instituição. São consultados e co-

responsabilizados e a sua associação tem iniciativas centradas sobretudo nos aspectos lúdicos. O reconhecimento 

do trabalho desenvolvido por alguns alunos faz-se anualmente com uma cerimónia religiosa dedicada aos 

finalistas e a atribuição de bolsas de mérito. A ESP promove e apoia iniciativas e projectos múltiplos que 

estimulam e valorizam as aprendizagens realizadas. Os pais manifestaram satisfação com a resposta dada aos 

seus interesses.  

 
2. Prestação do serviço educativo        Suficiente 

 

O conselho pedagógico acompanha a avaliação do processo de ensino e de aprendizagem. A ESP promove 

anualmente sessões de divulgação da sua oferta curricular. A sequencialidade é sobretudo entendida numa 

perspectiva informativa e de encaminhamento de alunos. O corpo docente assegura um trabalho de continuidade 

pedagógica com os alunos. A supervisão directa da prática lectiva não é habitual.  

O estabelecimento de ensino não dispõe de psicólogo e as funções de ensino especial são asseguradas por uma 

docente não especializada. Os professores que integram o centro de monitorização pedagógica e o PES apoiam 

alunos com dificuldades de aprendizagem ou integração na escola. O estudo da eficácia deste acompanhamento 

não é feito. São reconhecidas as vantagens de adopção de métodos activos e de ensino diferenciado, ainda que 

não seja evidente a sua adopção generalizada. As actividades de experimentação foram integradas no quotidiano 

escolar. O acesso às ferramentas informáticas fora das aulas específicas está assegurado. O desporto escolar tem 

importância na criação de oportunidades complementares de desenvolvimento da personalidade dos alunos.  

A ESP, sendo a única a leccionar, quer o ensino secundário quer o ensino de qualificação profissional, procura ter 

um leque de oferta extenso. Os cursos profissionalmente qualificadores têm vindo a envolver um número 

crescente de alunos e têm conseguido fazer voltar à escola pessoas que a tinham abandonado precocemente. A 

participação em actividades e projectos de âmbito nacional e internacional, de carácter pedagógico e desportivo, 

gera oportunidades de dinamização de saberes e aprendizagens.  

 
3. Organização e gestão escolar          Bom 

 

O projecto educativo (PE) define as finalidades que devem nortear a ESP. Os objectivos não estão expressos de 

modo quantificável nem escalonados no tempo. A qualidade dos serviços também não está referida a um conjunto 

de propriedades. Alguns docentes têm procedimentos para garantir a equidade na avaliação. O acompanhamento 

da execução do PE faz-se através de duas estruturas: a comissão de avaliação e o centro de monitorização 

pedagógica. O conselho pedagógico analisa trimestralmente os resultados dos alunos. O trabalho destas 

estruturas não se traduziu numa síntese clara.  

A gestão do pessoal tem em conta as competências pessoais e profissionais. O plano global de formação é 

endereçado ao CFAE. Estão definidas áreas prioritárias de formação dos docentes. Não há dados sobre o impacte 

dessa formação na qualidade do desempenho. Os recursos financeiros são suficientes para suprir as necessidades 

de conservação e manutenção de instalações e equipamentos. As instalações são geridas segundo princípios de 

garantia de segurança, salubridade e conforto.  

A ESP está bem inserida na comunidade e bem articulada com a autarquia. A assembleia de escola assegura o 

debate sobre as iniciativas da direcção. Os encarregados de educação estão organizados numa associação activa.  

Os responsáveis seguem os princípios de equidade e justiça. Os alunos com limitações de aprendizagem ou 

dificuldades financeiras são alvo de medidas de compensação. 
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4. Liderança              Bom 

 

A visão dos dirigentes da ESP é a de uma organização específica de educação formal. O presidente do conselho 

executivo exerce o seu poder com segurança. As lideranças intermédias do pessoal administrativo e auxiliar 

estimulam a participação dos elementos desses sectores. As lideranças pedagógicas intermédias não produziram 

uma alteração profunda nos modelos de funcionamento assentes nos grupos disciplinares, mas um grupo 

significativo de pessoal docente mostra vontade de apurar a qualidade dos procedimentos. A generalidade dos 

elementos da comunidade escolar sente-se identificada com a sua escola. Os encarregados de educação 

organizados na associação de pais e encarregados de educação (APEE) participam activamente na vida da escola. A 

ESP coopera com diversas entidades locais e regionais, quer na troca de informações quer na partilha de 

instalações e equipamentos. A abertura à inovação revela-se através da participação em projectos diversos e na 

implementação de condições de uso das novas tecnologias da informação e comunicação.  
 

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola      Suficiente 

 

A auto-avaliação não foi entregue a uma equipa que assegurasse a unidade de recolha e tratamento de 

informação. A comissão de avaliação do projecto educativo e o centro de monitorização pedagógica fizeram 

inquéritos e trataram os resultados que consideraram mais significativos, todavia sem uma abordagem clara e 

abrangente à qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. Os objectivos não estão definidos de modo 

preciso e quantificável e a qualidade não está referida a propriedades mensuráveis dos serviços. Os resultados são 

meritórios, destacando-se os de gestão dos recursos materiais. Os dirigentes, bem como muitos professores, têm 

expectativas elevadas e estão abertos à reformulação de processos e à adopção de instrumentos de melhoria 

contínua dos resultados, mas a unidade de acção ainda não é evidente. A motivação e boa preparação dos 

profissionais e o clima de disciplina perspectivam um progresso sustentável da qualidade dos serviços oferecidos. 

 
IV – Avaliação por factor 

 

1. Resultados 

 

1.1 Sucesso académico 

 

O acompanhamento dos resultados escolares é feito através da sua discussão nos departamentos curriculares e no 

conselho pedagógico, no final dos períodos e do ano, quer globalmente quer por disciplinas, por ano e turma dos 

cursos cientifico-humanísticos e tecnológicos, sendo feito o levantamento da percentagem de classificações iguais 

ou superiores a 10 valores e as que se situam entre os 10 e os 13 valores. A comparação fez-se com os resultados 

dos anos anteriores e com os resultados nacionais. A ESP não tem comparado, formalmente, os seus resultados 

com outras escolas de contextos similares, todavia, defende que os seus resultados médios são superiores a 

escolas de concelhos limítrofes de dimensão e estrutura social semelhantes, o que é verificável nas listas 

apresentadas na comunicação social. O acompanhamento do percurso escolar dos alunos, após a conclusão do 

ensino secundário, é feito através da análise dos dados referentes ao acesso ao ensino superior, não sendo 

evidente que o mesmo seja feito sobre os alunos que não prosseguem estudos e que frequentam os cursos 

profissionais e CEF. Os resultados das parcerias estabelecidas para a área de projecto dos cursos cientifico-

humanísticos do 12.º ano e os estágios profissionais desenvolvidos nos cursos tecnológicos de Administração, 

Electricidade e Informática foram avaliados sem recurso a instrumentos padronizados.  

A classificação interna de frequência (CIF) média de Português foi superior (0,8, em 2005, 0,6, em 2006, e 0,7, em 

2007) à classificação externa (CE) obtida nos exames nacionais. O mesmo se passou em Matemática, em que a 

comparação entre as classificações CIF e CE revela discrepâncias acentuadas em 2005 (4,4), e 2006 (5), ao passo 

que em 2007 o valor já foi mais próximo (1,4). No conjunto das disciplinas, a média das classificações CIF foi 

superior em cerca de 3 valores às obtidas nos exames. A falta de consistência entre as classificações internas e 

externas é atribuída à diferença de critérios de avaliação, pois a escola calcula a classificação interna de referência 

com variáveis cognitivas e afectivas, enquanto os exames medem apenas os aspectos cognitivos e, mesmo assim, 

por vezes, de modo distinto do obtido pela interpretação dos programas, feita pelos professores.  

No 12.º ano, ao longo do último triénio, na disciplina de Português, as classificações obtidas nos exames têm sido 

iguais (em 2005) ou superiores (em 2006 e 2007) à média nacional das classificações de exame. Os resultados 

obtidos nos exames de Matemática foram também superiores à média nacional, em 2007 (0,4), quando tinham 

sido inferiores em 2005 e 2006 (0,6 e 1, respectivamente). Ainda em 2007, a classificação média dos alunos 
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internos nas oito disciplinas do novo currículo com o maior número de alunos inscritos na primeira fase dos 

exames foi de 10,157. A média foi negativa em 10 das 24 disciplinas dos exames nacionais em que os alunos 

estiveram envolvidos. Física e Química A, Biologia e Geologia e Matemática A/Matemática foram as disciplinas com 

maior nível de insucesso.  

A escola consegue anualmente que um conjunto de alunos ingresse no ensino superior, na sua 1.º opção: em 

2006/2007, dos 95 alunos que apresentaram candidatura ao Ensino Superior, 82 foram colocados na 1.ª fase e 

destes 55 ficaram na primeira opção. Não há dados sobre as saídas profissionais e escolares dos alunos após a 

conclusão do ensino secundário, mas a Câmara Municipal de Peniche prometeu fazer essa monitorização.  

O abandono escolar é ainda expressivo, 3, 11 e 8%, respectivamente nos 10.º, 11.º e 12.º anos, mas parece 

ultrapassada a tendência alarmante para o abandono que se verificava ainda há poucos anos. A escola está a 

organizar um conjunto de iniciativas para combater o abandono precoce, como, por exemplo, os painéis com a 

presença de pessoas ligadas a varias profissões para orientação vocacional, a análise dos métodos e técnicas 

aplicados pelos docentes, a sinalização dos alunos em risco de sair do sistema, com vista ao seu 

acompanhamento, ou a promoção de salas de estudo e sessões abertas sobre matéria de exames e escolha de 

áreas de estudo. Chamou todos os alunos do 10.º ano, que já tinham abandonado o sistema, para os ajudar a 

redefinir a sua orientação escolar e procedeu à abertura de cursos de qualificação profissional (cursos de educação 

e formação e cursos profissionais do ensino secundário), com o objectivo de impedir que aqueles abandonem a 

escola sem a conclusão de ciclos de estudos habilitantes para o ingresso na vida activa. Ainda é impossível medir 

o impacte destas medidas ou a qualidade das aprendizagens deste tipo de educação e instrução. 

 
1.2 Participação e desenvolvimento cívico 

 

A ESP procura promover o exercício da cidadania e a formação integral dos jovens nos domínios biofísico, 

psíquico, social e cultural. O conselho executivo e os directores de turma fazem o acolhimento dos novos alunos e 

respectivos encarregados de educação, dando-lhes a conhecer o modo de funcionamento e as regras da escola 

distribuídas em documento, comentadas oralmente pelos professores e divulgadas na página da escola na 

Internet.  

Os alunos identificam-se com a instituição, são consultados e co-responsabilizados através da eleição de 

delegados de turma que têm assento nos respectivos conselhos, conhecem os seus direitos e deveres e sentem 

que os seus pedidos são atendidos. A participação na elaboração dos documentos estratégicos da escola ou na 

definição do código de conduta tem sido reduzida, restringindo-se à sua análise e aprovação, através dos seus 

representantes no conselho pedagógico e na assembleia de escola. A associação de estudantes tem iniciativas 

centradas sobretudo nos aspectos lúdicos.  

 
1.3. Comportamento e disciplina 

 

A tranquilidade e segurança são dominantes. O respeito pelos direitos e deveres e o bom relacionamento entre os 

alunos, os professores e pessoal não docente, foi visível. Habitualmente, os alunos têm um comportamento 

disciplinado: cumprem as regras definidas no regulamento interno, são bastante respeitadores e ouvem as 

indicações do pessoal docente e não docente. Observando o número de participações disciplinares apresentado no 

ano lectivo de 2006/2007, verifica-se que só em 5 turmas houve ocorrências. Regra geral, esses casos foram 

resolvidos rapidamente ao nível da direcção de turma, não exigindo intervenções a nível superior. Em 

consequência, não se sentiu a necessidade de criar um plano estruturado de intervenção que envolvesse os 

encarregados de educação na aplicação de estratégias para ultrapassar eventuais problemas de comportamento e 

disciplina relacionados com os seus educandos. Em casos pontuais, a escola procura a colaboração das famílias 

para apoiar as acções correctivas pertinentes.  

 
1.4 Valorização e impacto das aprendizagens 

 

A ESP promove e apoia múltiplas iniciativas e projectos que estimulam e valorizam as aprendizagens realizadas, 

contribuindo para aumentar as expectativas e a satisfação de toda a comunidade educativa. Ao longo do ano 

lectivo, organiza eventos abertos à comunidade, que dão visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos alunos e 

docentes, em especial as actividades ligadas às semanas da Matemática e das ciências experimentais, sendo de 

enfatizar a iniciativa laboratórios abertos, com participação dos alunos dos três ciclos da escolaridade básica.  

Os pais afirmam que a escola dá uma resposta muito satisfatória às suas expectativas, promovendo um clima 

pedagógico rigoroso, enquanto os professores exprimem opiniões no sentido das expectativas dos encarregados 
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de educação serem baixas e as famílias não mostrarem dar importância de maior ao papel da escola na vida dos 

seus educandos ou valorizar as aprendizagens dos alunos. Ainda assim, uma parte significativa dos pais e 

encarregados de educação procura seguir o percurso escolar dos seus educandos e preocupa-se com os 

resultados escolares dos jovens a seu cargo. 

O reconhecimento do trabalho desenvolvido faz-se, anualmente, com uma cerimónia religiosa dedicada aos 
finalistas e a atribuição de bolsas de mérito, em cooperação com os rotários. 

 
2. Prestação do serviço educativo 

 

2.1 Articulação e sequencialidade 

 

Os professores procuram estudar os processos individuais, onde a informação disponível sobre o percurso 

educativo da maioria dos alunos que ingressam no ensino secundário é geralmente escassa, e, no início do ano 

lectivo, realizam provas de diagnóstico na generalidade das disciplinas, de forma a identificarem o nível de 

conhecimentos adquirido. Estes procedimentos, importantes, porque permitem ao conselho de turma aferir 

procedimentos e favorecem a sequência dos percursos de aprendizagem, resultam de iniciativas individuais e não 

de um plano de intervenção estruturado e formalizado. Dado o momento do ano em que têm lugar, não podem 

sustentar as decisões relativas à formação de turmas ou à integração dos apoios pedagógicos nos horários dos 

docentes. Aliás, a sequencialidade é entendida numa perspectiva informativa e de encaminhamento de candidatos 

para a constituição das turmas de 10 º ano e não como meio de se articularem procedimentos ao longo do 

percurso escolar dos jovens. A realização de reuniões com os docentes das escolas de origem dos alunos não é 

uma prática corrente.  

Os professores que integram os departamentos reúnem regularmente, mas, na maioria dos casos, é ao nível dos 

conselhos de docentes de disciplina e outras estruturas informais que se fazem planos, se reflecte sobre os modos 

de realizar a intervenção e se combina a estratégia mais adequada para ultrapassar as situações de insucesso. 

Sendo um estabelecimento de ensino que funciona em turno único e com um corpo docente estável, o contacto 

diário entre os docentes está facilitado. Os encontros ocasionais na sala de professores favorecem a articulação 

informal, através de discussões sobre questões relativas ao mesmo ano ou a mesma área disciplinar, com reflexos 

posteriores nas deliberações dos conselhos de turma. O facto de ser possível assegurar um trabalho de 

continuidade pedagógica com os alunos, um dos critérios para a distribuição de serviço lectivo e atribuição de 

direcções de turma, facilita também as relações interpessoais entre alunos e professores, permite acompanhar 

melhor a evolução daqueles e pode contribuir para a melhoria dos resultados escolares.  

 
2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula 

 

Em sede de conselhos de docentes de disciplina, faz-se um acompanhamento indirecto da prática lectiva em sala 

de aula, através das conversas entre docentes ou dos relatórios individuais. Alguns professores elaboram provas 

em conjunto ou procuram aferir matrizes e instrumentos de avaliação, fazendo depois a comparação das 

classificações obtidas, sem que se transporte essa comparação para fora do grupo. É um modo de monitorizar a 
eficácia das actividades de ensino e aprendizagem e promover a coerência entre os critérios de avaliação e as 

práticas de ensino.  

A supervisão directa da prática lectiva não é um procedimento regular dos coordenadores de departamento.  

 
2.3 Diferenciação e apoios 

 

A ESP não dispõe de psicólogo. O serviço de apoio educativo é constituído por uma docente do ensino regular, que 

trabalha a tempo parcial nesta área, participa nos conselhos de turma e colabora com os docentes do centro de 

monitorização pedagógica, do PES e do apoio curricular, isto é, salas com professores de algumas disciplinas 

dedicados a tirar dúvidas aos alunos que espontaneamente o solicitem. Uma vez que a escola não dispõe de um 

professor de educação especial, os docentes do ensino regular não podem beneficiar desta colaboração para a 

definição de adaptações curriculares ou para a elaboração de currículos escolares ajustados às características 

físicas ou cognitivas de cada aluno com necessidades educativas especiais (NEE) de carácter prolongado. Todavia 

os três casos identificados de alunos de NEE são apoiados, tendo em conta as indicações contidas nos respectivos 

programas educativos individuais, bem com as recomendações dos técnicos de saúde, na perspectiva de uma 

cultura de escola inclusiva, em que estes alunos sejam naturalmente aceites e apoiados pelos colegas. Os alunos 

com dificuldades de aprendizagem sem causa diagnosticada de insuficiência permanente recebem 

Escola Secundária de Peniche 

7 a 8 de Abril de 2008 

  

7 



 Relatório de Avaliação Externa 

 

 

 

aconselhamento no centro de monitorização pedagógica. Este faz uma avaliação de cada caso, encaminha-o para 

os apoios curriculares disponíveis ou aconselha a reorientação para outros cursos ou modalidades educativas. 

Além disso, acompanha o desempenho escolar da generalidade dos discentes, para despistar situações de 

insucesso escolar ou abandono prováveis. Estes docentes articulam-se regularmente com os directores de turma. 

A escola e os professores que desenvolvem trabalho nesta área já beneficiaram da articulação com recursos 

humanos muito variados, resultante de acordos ou parcerias estabelecidas com entidades locais e regionais, que 

vão do Centro de Saúde de Peniche, aos serviços autárquicos e que permitem o acesso ao aconselhamento 

médico, a serviços de enfermagem e terapias variadas. O estudo da eficácia do acompanhamento das situações 

diagnosticadas e dos respectivos resultados não existe, mas os alunos mostraram satisfação com o serviço e os 

professores mostraram-se convictos de que os resultados são muito positivos e os níveis de eficácia da 

intervenção muito elevados, o que é corroborado pela constatação expressa por alunos e pais, no sentido de não 

ser frequente o recurso a apoios pedagógicos externos.  

Há uma consciência clara das vantagens de adopção de métodos activos e ensino diferenciado, mas as práticas 

não estão documentadas.  

 
2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem 

 

A escola, sendo a única a leccionar, no concelho, quer o ensino secundário quer o ensino de qualificação 

profissional, procura constantemente um equilíbrio entre a diversificação da oferta curricular e a captação do 

número mínimo de alunos exigido para a abertura dos cursos. Este facto implica a dificuldade de especialização e, 

consequentemente, a criação de uma imagem identificativa da escola com uma área de estudos determinada. 

Ainda assim, as áreas de electricidade e turismo são apostas relevantes. Os cursos de qualificação profissional têm 

vindo a envolver um número crescente de alunos com necessidades ou aspirações educativas e formativas 

diferentes das áreas orientadas para o prosseguimento de estudos superiores. 

A valorização dos saberes e das aprendizagens não está sustentada numa estratégia claramente estruturada e 

assumida por toda a escola, mas a divulgação dos sucessos obtidos pelo desempenho dos alunos ou turmas no 

seu conjunto são dados a conhecer à comunidade educativa, tanto pela exposição em lugares públicos de 

passagem dos trabalhos e dos troféus alcançados pelos alunos como pela sua publicitação nos órgãos de 

informação próprios, como a rádio ou a página da escola na Internet. Os laboratórios foram renovados e alguns 

sofreram mesmo obras profundas de recuperação. As actividades experimentais estão integradas no quotidiano 

escolar, sendo encaradas pelos professores como uma estratégia de aprendizagem. A instituição participa em 

actividades e projectos de âmbito nacional e internacional, de carácter pedagógico e desportivo, que oferecem 

oportunidades de dinamização de saberes e aprendizagens para além do currículo formal. Por exemplo, 

encontraram-se referências a actividades ligadas a projectos internacionais, no âmbito do programa Comenius e e-

Twining e o órgão de gestão candidatou-se a projectos como o do centro de recursos, inserido na rede nacional 

das bibliotecas escolares (BE/CRE), que possibilitou o bom apetrechamento daquele espaço, procurado por 

docentes que trabalham aí com as suas turmas e pelos alunos, para realizarem trabalhos, navegarem na Internet, 

ouvirem música e lerem jornais e revistas, construindo assim a sua cultura geral e criando hábitos que 

provavelmente se reflectirão na autoformação ao longo da vida. O desporto escolar tem vindo a criar 

oportunidades complementares para o desenvolvimento de competências oferecendo actividades que vão do 

Badminton, com tradição regional, ao atletismo e basquetebol. Contudo, diversas actividades e clubes com 

funcionamento em horário pós-lectivo têm vindo a ver limitado o número de frequentadores, quer pelas restrições 

impostas pelo horário do transporte colectivo aos alunos que residem fora de Peniche quer por os jovens 

preferirem actividades que não são oferecidas pela escola, como o surf ou o bodyboard.  

 

3. Organização e gestão escolar 

 
3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento da actividade 

 

O projecto educativo (PE), em vigência até 2009, reconhece a complexidade que envolve a tarefa educativa e 

define cinco finalidades que devem nortear o percurso educativo da E.S.P. no domínio curricular: formar para o 

desempenho com êxito de um papel activo e responsável na sociedade; promover a igualdade de oportunidades 

através da compensação de desigualdades, monitorizando e apoiando as tarefas curriculares dos alunos; 

aproximar o plano curricular das exigências do meio local, criando ofertas educativas e chamando à escola os que 

a tinham abandonado; complementar o projecto curricular com a oferta de actividades formativas de complemento 

curricular para os alunos e com acções de formação do pessoal e dos encarregados de educação; e aumentar os 
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recursos disponíveis para a acção, com relevo especial para o incremento da utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação nas práticas lectivas, intercalando as aulas centradas na consulta de manuais com 

outras apoiadas em material informatizado ou audiovisual. Os objectivos nele explicitados não estão expressos de 

modo quantificável nem escalonados no tempo nem hierarquizados. A qualidade dos serviços também não está 

referida a propriedades consideradas essenciais para satisfazer as necessidades dos alunos e da sociedade em 

geral, o que dificulta a avaliação dos processos e produtos. Mas, enquanto ideias reguladoras, tiveram o efeito 

imediato de criação do centro de novas oportunidades, de cursos de educação e formação e cursos profissionais 

do ensino secundário, diminuindo a oferta de cursos tecnológicos, a aposta forte anterior. Outro efeito foi a oferta 

de centros de apoio educativo, por disciplinas, ao fim do dia. Para divulgar os seu serviços e captar alunos, a 

escola promove anualmente sessões de esclarecimento sobre a sua oferta curricular junto dos alunos das escolas 

dos 2º e 3º ciclos do ensino básico do concelho, apresentando cursos que poderão constituir oportunidades 

formativas, para os que terminarem o 9º ano, e soluções de educação e formação para os que o não terminaram, 

mas já ultrapassaram os 15 anos de idade. 

A partilha de recursos e de materiais didácticos entre docentes que leccionam uma mesma disciplina ou um 

mesmo ano é uma prática regular, ainda que não planeada. Ocasionalmente, desenvolvem-se projectos envolvendo 

várias turmas, embora não haja o hábito de realizar um trabalho cooperativo regular, a este nível. Determinam-se 

objectivos e constroem-se exercícios em comum, mas não se verifica uma articulação sistemática entre os 

diferentes departamentos ou anos de escolaridade. Estratégia, reflexão, decisões sobre processos de trabalho e 

planeamento são, pois, apenas observáveis no domínio das estruturas informais. 

 
3.2 Gestão dos recursos humanos 

 

Na gestão dos recursos humanos, a direcção, baseada no conhecimento directo sobre a generalidade do pessoal, 

com algum grau de fiabilidade, graças à rotatividade mínima daquele, tem tido em conta as competências 

pessoais e profissionais do seu corpo docente e não docente. As decisões são participadas pelos interessados, 

graças à excelente relação entre a direcção e os executantes. O pessoal não docente tem o sentimento que é 

ouvido e por isso não regateia esforços, quando se lhe exige polivalência e flexibilidade nas funções ou horários 

de trabalho. A situação é similar com os docentes. É dada prioridade máxima aos critérios pedagógicos, 

procurando manter-se a estabilidade dos professores de cada turma, incluindo o director respectivo, ao longo do 

ciclo, sempre que possível e conveniente. A referida estabilidade do corpo de profissionais, alguns até ex-alunos 

da escola, facilita a integração e o conhecimento da cultura do meio. Ainda assim, para o pequeno número de 

colaboradores que vai chegando à escola, há procedimentos de integração, quer pelo conselho executivo quer 

pelos coordenadores dos departamentos curriculares ou grupos disciplinares. O acolhimento dos novos docentes 

é feito em primeiro lugar pelo conselho executivo, que lhes apresenta a instituição e lhes fornece um dossier que 

contém, entre outras coisas, o horário de funcionamento dos diversos sectores, sendo só numa segunda fase que 

os docentes são conduzidos para uma reunião com elementos da sua disciplina. O reforço da coesão interna 

consegue-se através de alguns rituais, como sejam a festa de Natal e a comemoração pascal dos finalistas, 

oportunidades de convívio informal entre alunos, pessoal docente e não docente.  

Desenvolver a formação do pessoal docente e não docente é uma das finalidades apontadas pelo PE, onde 
estão definidas áreas de formação prioritárias, algumas das quais no âmbito do exercício dos cargos de 

coordenação. O plano global de formação contínua foi endereçado ao CFAE, para que este organizasse as acções 

tidas como necessárias. Ocorrem, de facto, algumas iniciativas para docentes, apoiadas pelos órgãos de gestão 
ou organizadas pelo CFAE, sediado no próprio estabelecimento de ensino, mas a maior parte do 
desenvolvimento profissional, nas áreas científicas e didácticas, realiza-se nas relações de troca e ajuda entre 
pares ou em iniciativas individuais fora das estruturas escolares. Não se detectou uma prática de avaliação do 
impacte da formação do pessoal docente no nível de sucesso escolar dos alunos.  

Os serviços de administração escolar estão a transitar para a gestão de processos, graças à formação interna, 

possível pela cooperação, solidariedade e empenho dos colaboradores. Os processos de informatização foram 

apoiados por acções de formação, interna e externa. 

O sistema de informação assenta, sobretudo, na distribuição de documentos, complementado por uma Webpage 

e, mais recentemente, pela utilização do Moodle, embora este meio seja mais dirigido aos alunos. A informação 

chega atempadamente e a todos.  
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3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros 

 

As instalações são geridas de acordo com princípios de garantia de salubridade e conforto. A limpeza é 

assegurada pelos auxiliares de acção educativa. Os recursos financeiros e o trabalho voluntário dos colaboradores 

têm sido suficientes para assegurar a aquisição, conservação e reabilitação de equipamentos. Os materiais para 

experiências laboratoriais suprem as necessidades básicas. O acesso às ferramentas informáticas fora das aulas de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) é assegurado pela existência de uma rede sem fios, um 

computador e de um projector de vídeo em boa parte das salas de aula das disciplinas teóricas, bem como pela 

utilização de alguns computadores disponíveis no Centro de Recursos, embora a sua maioria esteja 

frequentemente ocupada por turmas com os seus professores, o que dificulta o acesso individual dos alunos a 

estes meios. Os computadores portáteis, adquiridos através do concurso lançado pela CRIE (Computadores, Redes 

e Internet na Escola), estão particularmente dedicados à utilização por parte dos docentes e em contextos 

específicos como, por exemplo, o trabalho em projectos diversos. As salas de informática satisfazem 

razoavelmente as necessidades das actividades lectivas das disciplinas específicas ou utilização ocasional no 

âmbito das tarefas de aprendizagem de qualquer outra disciplina.  

O orçamento de despesa com compensação em receita conta sobretudo com as transferências do bufete, bem 

como o produto de alguns alugueres e a inscrição em projectos nacionais, de onde obtém também transferências 

de bens. Não há transferências das famílias ou outros privados.  

 
3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa 

 

A ESP está bem inserida na comunidade e bem articulada com a autarquia, o Centro de Saúde, instituições de 

solidariedade social e organizações privadas, para obtenção de estágios e outras aproximações ao mundo do 

trabalho, através de visitas de estudo. Os órgãos de gestão mantêm uma boa relação com as diversas entidades 

locais e regionais, públicas e privadas, implantadas na zona, o que tem facilitado a requalificação e o 

reapetrechamento da escola e facilitado respostas educativas ligadas a estágios e encaminhamentos profissionais. 

A assembleia de escola assegura bem o debate sobre as iniciativas do órgão executivo, criticando e legitimando a 

sua acção, aos olhos de docentes, pessoal não docente, alunos, famílias dos alunos e autarquia. Os encarregados 

de educação não participam nas reuniões dos conselhos de turma, mas organizaram-se em associação 

representativa e ocupam os cargos previstos nos órgãos da escola, participando activamente na resolução de 

problemas da comunidade escolar. As reuniões de entrega de classificações, no final de cada período, são um dos 

poucos momentos em que a escola conta com a presença de um número alargado de elementos das famílias. 

Outros momentos significativos de contacto com as famílias são as sessões de orientação vocacional, em 

acompanhamento dos seus educandos, as actividades do desporto escolar, as representações teatrais, as 

exposições, a festa de Natal ou a peregrinação pedestre a Fátima.  

 

 
3.5 Equidade e justiça 

 

Os responsáveis da escola e das diferentes estruturas pautam-se por princípios de equidade e justiça, procurando, 

para cada caso, as soluções específicas mais adequadas e oportunidades iguais na matrícula, inserção em turmas 

e escolha de horários.  

Os alunos com limitações significativas decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter 

permanente, são caracterizados rapidamente e alvo das medidas de compensação consideradas pertinentes.  

Os casos de desigualdade com origem social merecem a atenção do corpo docente e são referenciados 

rapidamente aos serviços de acção social escolar, que asseguram as medidas de equalização previstas 

regulamentarmente, excedendo-as até, com o apoio do conselho executivo e da associação de pais.  

A escola ainda não conseguiu ultrapassar o problema de formar uma minoria de alunos de grande rendimento 

escolar e uma maioria com aproveitamento baixo, sem conseguir que a média tenha um sucesso assinalável.  

 

4. Liderança 
 

4.1. Visão e Estratégia 

 

A visão transmitida pela direcção é a de uma organização de ensino formal, em que lhe compete facilitar os meios, 

para que as lideranças pedagógicas intermédias organizem os professores no sentido da educação e instrução de 
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qualidade. Esta aposta, apesar das potencialidades inegáveis, tem a desvantagem de não favorecer a unidade de 

acção. É notório que as estruturas de gestão intermédia revelam dificuldade em assumir integralmente as suas 

funções de acompanhamento sistemático da actividade dos docentes e de articulação interdepartamental. 

Consequentemente, a escola continua a guiar-se pelo modelo de funcionamento assente nos grupos disciplinares 

e atomização do trabalho docente, pelo que a articulação intradepartamental apenas ocorre episodicamente na 

preparação e concretização de actividades respeitantes ao mesmo ano de escolaridade ou a disciplinas afins. A 

estratégia de diversificação da oferta de soluções educativas que possam responder às diferentes expectativas e 

necessidades da comunidade envolvente é coerente com a preocupação com as problemáticas do abandono, 

evidente no discurso dos dirigentes escolares e autárquicos. Todavia não é claro que a diversificação curricular 

sem coordenação global do trabalho docente conduza ao resultado esperado.  

Outra aposta estratégica bem conseguida é no espírito acolhedor que se vive na escola, aproveitando o facto de 

grande parte da comunidade escolar manter relações pessoais de vizinhança, amizade ou parentesco. A 

generalidade dos elementos da comunidade escolar sente-se identificada com a sua escola e orgulha-se de fazer 

parte dela. Esta ligação afectiva é evidenciada por manifestações como as visitas recorrentes de muitos dos seus 

ex-alunos ou pelas declarações de actuais encarregados de educação que afirmam pretender que os seus 

educando frequentem aquele estabelecimento de ensino, que também já foi o deles, e pela forma como se referem 

aos sucessos educativos aí alcançados, tanto no passado como no presente. 

 
4.2 Motivação e empenho 

 

O presidente do conselho executivo exerce o seu poder de direcção com segurança e é referido como estando 

pronto para ouvir e resolver os problemas que lhe são apresentados. Ao exercer uma liderança baseada no 

estímulo às iniciativas individuais e praticar a delegação do poder de decisão sobre as operações materiais, de 

modo a agilizar soluções e criar o sentimento de domínio pessoal do trabalho a cada um dos actores, consegue 

gerar uma motivação e empenho fortes em todos os que têm espírito de iniciativa. Este modo de motivação é bem 

recebido por um grupo significativo de pessoal docente, que mostra a vontade firme de apurar a qualidade dos 

procedimentos de concepção, planeamento e execução das actividades, assumindo a liderança do processo de 

recolha, tratamento e divulgação de informação e propostas de reflexão com o sentido de melhorar a organização 

escolar. As lideranças intermédias do pessoal administrativo e auxiliar estimulam a participação de todos nas 

actividades do quotidiano escolar. A resposta satisfatória dos serviços de secretaria foi confirmada por 

professores, alunos e encarregados de educação, e o esmero com que os auxiliares de acção educativa tratam das 

zonas que lhe estão atribuídas espelham o seu empenho para com o seu local de trabalho. Todo o pessoal não 

docente se diz motivado, sendo também evidente a motivação de alguns docentes que estão simultaneamente 

envolvidos em vários projectos e actividades. 

 
4.3 Abertura à inovação 

 

A abertura à inovação revela-se através da participação em diversos projectos, como o da rede de bibliotecas 

escolares ou o dos computadores portáteis, promotores de novas perspectivas e dinâmicas de aprendizagem. Na 

mesma linha se enquadram as candidaturas a projectos internacionais como o e-twining cuja participação apoia o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, promovendo a autonomia e a responsabilidade dos alunos, 

bem como o seu espírito de pesquisa e a sua criatividade, para além de aprofundar as suas competências ao nível 

da exploração das tecnologias de comunicação.  

A tentativa de se facilitar a circulação da informação entre professores, e entre estes, os alunos e os encarregados 

de educação levou ao desenvolvimento de uma página na Internet e, mais recentemente, ao início de uma 

experiência de utilização da plataforma Moodle, já relativamente disseminada entre os docentes. Muitos 

professores receberam formação nesta área e aproveitam-na, enquanto veículo de partilha de instrumentos 

didácticos, documentação relativa às diferentes áreas de trabalho ou meio facilitador do contacto com os 

encarregados de educação que disponham de acesso à Internet.  

As actividades de carácter experimental são exploradas com o intuito de apoiar o desenvolvimento de novas 

competências e conhecimentos, tanto entre os professores como entre os alunos. 

 
4.4 Parcerias, protocolos e projectos 

 

A comunidade escolar reconhece a importância da Escola Secundária de Peniche no desenvolvimento e 

crescimento intelectual e cognitivo dos jovens e dos adultos que a frequentam. A escola mantém acordos de 
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cooperação e parcerias que envolvem um conjunto diversificado de apoios e a dinamização de actividades de 

carácter educativo. A Câmara Municipal e os serviços das juntas de freguesia têm-se mostrado parceiros preciosos 

já que, segundo os elementos do conselho executivo, disponibilizam apoios variados, que vão desde intervenções 

de beneficiação dentro do espaço escolar à disponibilidade de transportes para visitas de estudo, passando pela 

divulgação de actividades e respostas educativas oferecidas pela escola ou, ainda, pela oferta de estágio a alunos 

que optaram por cursos profissionais ou com vertentes profissionalizantes. A intervenção realizada junto das 

entidades empresariais que se encontram implantadas em áreas próximas alarga e diversifica as possibilidades de 

acesso dos seus alunos a estágios. Esta colaboração tem-se mostrado relevante para a comunidade, em especial 

porque os estágios facultados aos alunos vêm, com alguma frequência, a constituir-se numa porta aberta para o 

seu primeiro emprego, mas são também uma limitação para o alargamento da oferta formativa, pois o universo 

empresarial é pouco diversificado e maioritariamente constituído por empresas de dimensão reduzida e baixa 

incorporação de tecnologias evoluídas. A colaboração com o Centro de Saúde enriquece a intervenção junto da 

comunidade educativa, facultando esclarecimento e formação, para além de apoio clínico.  
O plano de actividades aponta, ainda, o envolvimento em diversos projectos institucionais, alguns já atrás 

referidos, como o projecto da rede de bibliotecas escolares, dos computadores portáteis ou do desporto escolar, a 

Escola Segura ou a Ciência Viva.  

 

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola 

 
5.1 Auto-avaliação 

 

A autoavaliação é entendida pelo conselho executivo como forma de fomentar a cultura da qualidade, mas o 

processo não foi entregue a uma equipa que assegurasse a unidade de recolha e tratamento de informação. 

Acresce que os objectivos expressos nos documentos de autonomia não estão definidos de modo preciso e 

quantificável e a qualidade não está referida a propriedades mensuráveis dos serviços, o que impede uma 

avaliação mais rigorosa. A comissão de avaliação do projecto educativo e o centro de monitorização pedagógica 

fizeram alguns inquéritos aos professores e trataram os resultados considerados mais significativos. Os 

coordenadores dos departamentos curriculares têm alguns procedimentos de controlo da avaliação dos alunos. 

Contudo esses dados permanecem frequentemente no seio dessas estruturas e, mais importante, este trabalho 

não se traduziu numa síntese clara do produto ou numa matriz de organização da tarefa, ou seja, em informação 

geral significativa e utilizável imediatamente na tarefa de concepção e planeamento das actividades de ensino e 

aprendizagem. Apesar destas insuficiências, este esforço permitiu gerar indicações sobre a pertinência da escolha 

da oferta curricular e intervenções casuísticas sobre os alunos, mas não podemos dizer que haja um processo de 

autoavaliação bem conseguido, com impacte evidente no planeamento e práticas profissionais, de modo a corrigir 

aspectos dos processos de ensino e aprendizagem. 

 
5.2 Sustentabilidade do progresso 

 

A escola ostenta resultados meritórios em muitos aspectos e uma organização dos recursos materiais 

aperfeiçoada. Os dirigentes, bem como muitos professores, têm expectativas elevadas e estão abertos à 

reformulação de processos e adopção de instrumentos de melhoria contínua e consistente dos resultados. O 

centrar nas questões pedagógicas é uma constante no discurso dos membros da comunidade escolar, se bem que 

traduzida num discurso algo impreciso. As condições de trabalho estão próximas do ideal. As formas de 

participação e a agilização de procedimentos são favoráveis ao progresso, mas a unidade de acção ainda não é 

evidente.  

A motivação e boa preparação dos profissionais e o clima de disciplina perspectivam um progresso sustentável da 

qualidade dos serviços oferecidos, bem como o seu aprofundamento. 

 
V – Considerações finais 

 

Apresenta-se agora uma síntese dos atributos da Escola (pontos fortes e pontos fracos) e das condições de 

desenvolvimento da sua actividade (oportunidades e constrangimentos) que poderá orientar a sua estratégia de 

melhoria.  

Neste âmbito, entende-se por: – ponto forte: atributo da organização que ajuda a alcançar os seus objectivos; – 

ponto fraco: atributo da organização que prejudica o cumprimento dos seus objectivos; – oportunidade: condição 

Escola Secundária de Peniche 

7 a 8 de Abril de 2008 

  

12 



 Relatório de Avaliação Externa 

 

 

 

externa à organização que poderá ajudar a alcançar os seus objectivos; – constrangimento: condição externa à 

organização que poderá prejudicar o cumprimento dos seus objectivos. 

Todos os tópicos seguidamente identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste 

relatório. 

 

Pontos fortes  

 o combate ao abandono e insucesso escolar; 
 o clima , caracterizado pela segurança, respeito mútuo e solidariedade; 
 a qualidade geral das instalações; 

 a motivação e empenho do pessoal docente e não docente; 
 a valorização das componentes activas e experimentais das ciências, como estratégia de 

aprendizagem. 
 

Pontos fracos 

 a insuficiência de supervisão das práticas lectivas;  
 a falta de quantificação e temporalização na definição dos objectivos; 
 a inexistência de uma equipa de auto-avaliação.  

 

Oportunidades 

 a adopção de um modelo de auto-avaliação adaptado às necessidades sentidas e integrador de 
contributos de avaliadores que não sejam apenas os docentes; 

 a continuidade da exploração dos meios informáticos, que está longe de ter esgotado todas as 
possibilidades de utilização na melhoria da qualidade das aprendizagens; 

 o estabelecimento de parcerias com a autarquia, serviços locais e regionais e empresas da região.  

 

Constrangimentos 

 a inexistência de psicólogo nos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar; 
 a insuficiência do tecido empresarial para proporcionar todos os estágios necessários à 
implementação de alguns cursos profissionalmente qualificantes; 

 a existência de um posto transformador eléctrico dentro de uma sala de actividades lectivas; 
 a inexistência de hotte no laboratório. 
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