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ContraditOrio

Ap6s a recepcao do RelatOrio de Escola relativo a Avaliacão Externa da

Inspeccào-Gera) de Educacào, realizada na Escola Secundaria de Santo Andr6,

Barreiro, nos dias 24 e 25 de Novembro de 2008, o Conselho Executivo, depois de

ouvidos os varios intervenientes no processo de avaliacào, vem por este meio

apresentar formalmente a sua discordancia relativamente a aspectos que, no seu

entender, nao espelham a realidade escolar observada.

Embora consideremos o relatOrio de avaliacao urn documento de reflexâo

interna e debate, que certamente contribuira para delinear pianos de melhoria e

desenvolvimento da escola, discordamos de algumas observacOes feitas, bem como

das mencOes classificativas atribuidas nos diferentes dominios, as quais estao ern

discrepancia corn a apreciagao qualitativa feita. Corn efeito, o relatOrio é globalmente

positivo, reconhecendo qualidades da escola, no entanto as classificacOes dos pontos

1, 2, 3 e 5 subvalorizam os dados recoihidos pela equipa de inspeccao e descritos no

texto do relatOrio.

0 presente contraditOrio seguira a estrutura do relatOrio enviado pela IGE e

incidira nos dominios em que nao existe sintonia entre a analise efectuada e a

classificacâo atribuida. Iremos, simultaneamente, elencando razbes que, tidas em

conta, poderiam ter conduzido a outras conclusbes na avaliacao realizada.

1. Resultados

No relatOrio 16-se "Em 2008, no 9° ano, as m6dias obtidas nos exames foram

abaixo das nacionais» (3,2 e 3,3). Note-se, por6m, que os valores referidos na

disciplina de Portugu6s, nesse ano de escolaridade, se situam no mesmo nivel

classificativo obtido a nivel nacional — nivel 3 —, distanciando-se deste por apenas

duas decimas (3,0 e 3,1). Deste modo, afigura-se-nos hipervalorizada a afirmacao de

que os resultados obtidos estao «abaixo da media nacional», por nao atender ao real

nivel de classificacao, que é comum (media da escola e nacional).

No que se refere a disciplina de Matematica, e notOria a omissào da curva

evolutiva registada, ignorando-se o sucesso conquistado. Assim, corn 1,9 e 2,6, a
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escola aproxima-se da classificaeao nacional (2,9), ficando apenas 3 dècimas abaixo.

De referir que estes dados devem ser contextualizados, atendendo a cultura de escola

inclusive, que integrou alunos de perfil econOmico-social pertencentes a grupos de

risco, criando, por exemplo, turmas de curriculo alternativo a fim de potenciar o

sucesso e evitar o abandono escolar. Recordando o que em sede de reuniao foi dito, o

triênio em analise coincidiu corn a experiéncia temporaria da escola que acolheu

alunos de 3° ciclo, muitas vezes problematicos, provenientes das outras escolas do

concelho e, que, por este facto, precisaram de algum tempo para se adaptar a escola

e as suas formas de trabalho e niveis de exigéncia. Deste modo, é nosso entender

que os resultados obtidos devem ser valorizados, porquanto representam urn processo

activo de conquista de sucesso.

Lé-se, ainda, «No 12° ano, no Ultimo triênio, registaram-se oscilagOes nas

classificacOes de Portugués, cujos resultados foram prOximos das mêdias nacionais».

A este respeito, ha que assinalar que a oscilagao é pontual, tendo sido os resultados

similares aos da media nacional no triênio. Importa notar que as mèclias de exame da

escola foram, como se descreve no relatOrio, iguais ou superiores as nacionais em

dois anos lectivos, ocorrendo, apenas no ano de 2006, uma variagao major (0.5

dêcimas de ponto), a qual nào atinge sequer a expressào absoluta de um (1,0) valor

abaixo da media nacional. Afirma-se, tambêm, que «em Matematica houve uma

evolucao significative, apesar de mêdias de exame inferiores as nacionais». De novo,

nao se atendeu a curva evolutiva. Se em 2005 se registam 1,8 valores abaixo da

media nacional, em 2007 deu-se urn salto qualitativo e a nota interna esta apenas

distancia de 0,6 daquela (10,0 contra 10,6). Note-se, que de uma classificagao

negativa (6,2) se passou para urn valor muito pr6ximo da media nacional (escola: 10,0

e 13,7; nacional: 10,6 e 14,00). A isto acresce que em 2008, a nota interna subiu 3,7

valores, acompanhando de perto a media nacional (14 0), facto que, associado a uma

melhoria progressiva dos resultados, deveria ter sido ponderado e avaliado

positivamente.

Por outro lado, constata-se que o relatOrio se centrou na analise comparative

dos resultados de apenas du gs disciplinas, relegando para segundo piano todo urn

conjunto global de resultados, e contrariando, afinal, a visa° historicamente concebida,

desde a Grêcia antiga, de educagão como uma construe -a° curricular holistica, visando



M in othtoEducacao
ESCOLA SECUNDA'RIA DE SANTO ANDRE'

- 400567-

a formacao completa do individuo, presente na Lei 49/2005 de 30 de Agosto, na alinea

a) dos artigos 7° e 9° na qual se declara serem objectivos do ensino basic° e

secundario respectivamente: «Assegurar uma formagao geral comum a todos os

portugueses que Ihes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses

e aptidOes, capacidade de raciocinio, memOria e espirito critico, criatividade, sentido

moral e sensibilidade estêtica, promovendo a realizacao individual em harmonia corn

os valores da solidariedade social» e «Assegurar o desenvolvimento do raciocinio, da

reflexäo e da curiosidade cientifica e o aprofundamento dos elementos fundamentals

de uma cultura humanistica, artistica, cientifica e têcnica que constituam suporte

cognitivo e metodolOgico apropriado para o eventual prosseguimento de estudos e

para a insergao na vida activa». Acreditamos que o papel da escola nao seja apenas o

de formar bons alunos academicamente, corn elevado nivel de conhecimento, mas

tamb6m o de formar cidadäos preparados para o mundo globalizado em que vivemos,

cidadaos que tenham uma visa° critica, de forma a entender, opinar e interagir na

sociedade na qual estao inseridos. Alèm disso, ao p6r a tOnica apenas nos resultados,

sem atender a curva evolutiva registada, a analise torna-se redutora porquanto denega

a qualidade efectiva dos resultados obtidos que tal evolugäo revela.

Mais se acrescenta que «A Escola nao tem comparado, formalmente, os seus

resultados escolares corn o de outras escolas». Ora, como referido verbalmente

equipa da Inspeccao, durante o triênio, tal nä° so foi sempre feito, como é tratado em

documentos da Equipa de Auto-avaliagao e do PEE (tribnio 2005-2009) que foram

colocados a disposicao da IGE para consulta. De notar, ainda, que os dados dessa

analise comparativa foram sempre alvo de reflex -ao nas diferentes estruturas da escola

(Conselho PedagOgico, Departamentos e outros)

Salienta-se que «as taxas de desisténcia sao elevadas, em especial no 12° ano

dos cursos cientifico-humanisticos (31,5%) e dos tecnolOgicos (48,3%)». Todavia

importa, mais uma vez, salientar o acompanhamento que a escola faz para prevenir o

abandono, como referido pela equipa de Auto-Avaliagao a Inspecgao, orientando os

alunos retidos no 12° ano dos curriculos regulares e tecnolOgicos para percursos

curriculares nas vias qualificantes e ensino nocturno, quer no prOprio estabelecimento,

quer noutras escolas do concelho, facto que, alias, adiante se reconhece quando se

diz que «a escola tern implementado diversas medidas de combate ao insucesso e

abandono escolar». Este reconhecimento visivel no ponto 3.5, quando se afirma "È de
3



EdriMat 
ESCOLA SECUNDARIA DE SANTO ANDPE

- 400567-

destacar a acgào conjunta do CE, SPO, DT e do pessoal docente e nào docente na

integragão de todos os alunos na vida escolar" é, portanto, rasurado pelo modo como

se encaram os resultados, corn enfoque para a valorizagäo maximizada de decimas

que separam mêdias de exame da escola de medias nacionais. Se foram tomadas

medidas de «combate ao insucesso», se ha uma curv y evolutiva que o comprova, tal

náo sera contraditOrio? Conclui-se, deste modo, que a cultura de uma escola inclusiva,

respondendo as orientagOes da tutela, corn oferta formativa diversificada, nä° foi

devidamente equacionada.

No ponto 1.2, Participagäo e Desenvolvimento Civico, se, por urn lado se da

conta da participagâo activa dos alunos ona vida da Escola e nos Orgäos de

administragao e de gesta- o», diz-se, de seguida, que a participagäo dos delegados se

orestringe aos conselhos de turma de caracter disciplinar» o que é paradoxal. Na

verdade, como foi dito, os alunos, e necessariamente os delegados de turma,

participam activamente na vida escolar, sendo chamados para reuniOes corn as varias

estruturas da escola, quer corn o Conselho Executivo, quer corn Directores de Turma.

Coordenadores de Projectos, etc.. Para alêm disso, nem sequer é referido o esforgo

desenvolvido pela escola ao atribuir a todos os Directores de Turma 45 minutos

semanais para atendimento e acompanhamento da vida escolar dos alunos, onde, por

ineréncia de fungOes, o delegado e sub-delegado assumem particular relevo.

No ponto 1.4., "Valorizagâo e impacto das aprendizagens», afirma-se que a

pratica da escola se pauta pela atengào ao meio, ao delinear «estrategias para o

desenho de uma oferta educativa»; que se envolve «nomeadamente no ambito dos

estagios profissionais»; que propicia «actividades de enriquecimento curricular»: que

atende as «solicitagOes dos alunos», que «existe urn conhecimento consistente» dos

niveis, ((da empregabilidade dos alunos» e insergäo no mundo do trabaiho, que tem

«conhecimento informal da insergäo dos alunos em cursos e estabelecimentos de

ensino superior, o que indicia um born impacto das aprendizagens dos alunos» (p. 6),

Sendo todos estes aspectos, indicadores de sucesso, entendemos que a escola esta a

ser penalizada por ter, a nivel de exames de du gs disciplines, resultados «abaixo da

media nacional».
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Se a filosofia assumida pela escola é a da inclusividade, pugnando para que

nenhum aluno fique para tras, se é reconhecida pela equipa inspectiva a qualidade do

trabalho desenvolvido, do acompanhamento dos alunos, importa questionar a razäo de

uma classificagào de Suficiente neste dominio, da qual se discorda inteiramente.

Prestagäo do servigo educativo

Neste dominio-chave do funcionamento de uma escola, verifica-se, mais uma

vez, que o texto de cada urn dos sub-dominios näo condiz corn a classificagão

atribuida. Assim, reconhece-se que a escola tern "feito urn trabalho proficuo" a \Janos

niveis, que "existe articulagào interdisciplinar", que os conselhos de turma realizam

"urn trabalho sistematico e colaborativo", que em fungâo da analise efectuada aos

resultados acadêmicos "sào definidas estrategias e metodologias adequadas as

situagOes detectadas", que "desenvolve estrategias diversificadas para prestar apoio

aos alunos que denotam dificuldades de aprendizagem e de integragäo", que dinamiza

inOmeras actividades culturais, sociais e artisticas as quais "proporcionam a aquisicäo

de saberes, competèncias e do sucesso educativo dos alunos". Deste modo, é nosso

entender que a classificagäo a atribuir deveria ser de Muito Bom.

Organizagâo e gestäo escolar

Este dominio é urn dos outros pontos fortes da Escola, na medida em que toda a vida

da mesma é organizada em fungào dos objectivos tragados no Projecto Educativo e no

Projecto Curricular de Escola. Reconhece-se que este documento orientador esta em

"articulagao e coeréncia" corn o anterior, mas acrescenta-se que "näo ha explicitagäo

de aspectos fundamentais da pratica organizacional, tais como o perfil do DT e os

criterios de constituigâo de turmas". Ora, tal como foi referido a equipa inspectiva o

grupo de trabalho que elabora o Projecto Curricular de Escola foi constituido em

Setembro de 2008, pelo que o documento estava em construgáo ha menos de dois

meses.

Por outro lado, no quadro do desenvolvimento da autonomia das escolas, o Decreto-

Lei n° 6 de 18 de Janeiro de 2001 que consagra juridicamente o Projecto Curricular de

Escola, no ponto 3 do seu artigo 2° — "Curriculo" — determina apenas que "As

estrategias de desenvolvimento do curriculo nacional, visando adequa-lo ao contexto



Mini4E6riutaucacao
ESCOLA SECUNDA'RIA DE SANTO ANDR.

- 400567-

de cada escola, sao objecto de urn projecto curricular de escola, concebido, aprovado

e avaliado pelos respectivos Orgaos de administragao e gestào." Nä° ha nenhuma

indicagao dos aspectos que deve integrar, deixando-se grande margem de liberdade a

cada estabelecimento de ensino na sua redaccao. Acresce que os aspectos

assinalados constam em outros documentos estruturadores da vida da escola, tais

como o Projecto Educativo e, ainda, em toda a documentacao da Coordenagao dos

Directores de Turma. Relembra-se que, da reflexao sobre o perfil do director de turma,

feita pelo PEE (trienio 05-08) e patente nos documentos elaborados, resultou a

atribuicao, para 2008-2009, de mais urn segmento de 45 minutos ao Director de

Turma.

No ponto 3.3 refere-se que as instalagOes, que remontam a 1977,

encontram-se em estado de alguma degradagao ao nivel das estruturas superficiais

dos edificios". De realgar que, apesar dessas limitagOes, a escola tern tido a

capacidade de ultrapassar essas dificuldades e superado constrangimentos atraves do

apetrechamento de outros espagos, o que nos parece digno da atribuicao da mengao

de Muito Born.

5. Capacidade de auto-regulagâo e meihoria

Relativamente ao ponto 5.1., Auto-avaliagao, é com surpresa que verificamos

que não se valoriza o empenho e o trabalho desenvolvido pela respective equipa ao

longo de quatro anos. Assim, para dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido, foram

criados dois CD's que foram previamente enviados a equipa de inspecgao.

Desde 2005 que este grupo de trabalho tern envidado esforgos, no sentido de

identificar e monitorizar os pontos fortes e fragilidades da escola, tendo havido urn

grande empenhamento, nomeadamente, no que respeita a monitorizagao dos

resultados e do sucesso da escola. Face a todo o trabalho desenvolvido, foi com

estranheza que ao lermos o relatOrio nos apercebemos de que o period() que medeia

entre o ano de 2006 a 2008 nao teve a devida atengao. De salientar que durante esse

periodo a equipa de auto-avaliagào e do Projecto Educativo do trienio anterior se

dedicou inteiramente ao levantamento, tratamento e anblise de dados dos resultados

dos alunos. Elaborado o relatOrio desse trabalho, realizaram-se reunic5es, afixaram-se

os resultados e solicitou-se a todos os departamentos que reflectissem sobre o
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sucesso e dessem sugestOes para a melhoria desses mesmos resultados. Deve dizer-

se que 2006/2007 foi urn ano rico em reflexOes e trabalho conjunto e que dal resultou

uma melhoria significative dos resultados dos alunos, do qual se deu conta a equipa

inspectiva.

No relatOrio da IGE afirma-se que a equipa de auto-avaliagào nao envolveu

elementos nä° docentes. Efectivamente, neste momento, a equipa é constituida, Unica

e exclusivamente, por três docentes. Todavia, deveria ter-se acrescentado que apesar

de todas as diligencias levadas a cabo no sentido de envolver outros elementos tal

nao foi possivel. No primeiro ano de auto-avaliagäo foi constituido urn grupo de

focagem, facto referenciado no primeiro relatOrio de actividades desenvolvidas. Apesar

da receptividade manifestada pelas pessoas convidadas, nao foi possivel cooptar

estes elementos, devido, essencialmente, a incompatibilidades de horario.

Acresce referir, que quando o relatOrio menciona que a divulgagao dos

resultados da auto-avaliagao foi, basicamente, feita "mediante a informagão veiculada

na Assembieia de Escoia e no Conselho PedagOgico", saliente-se que decorreram

varias reuniOes corn alunos, funcionarios e docentes, nas quais se veiculou a

informagao sobre o trabalho desenvolvido e os resultados obtidos. Para alêm destas

reuniOes, a equipa de auto-avaliagâo elaborou documentos que foram entregues ao

pessoal discente e docente. Por ultimo, ha que mencionar que esta equipa se serviu

continuamente de dois placards para divulgar o trabalho desenvolvido e que estiveram

em exposigao no atrio de entrada da Escola e na Sala de Professores.

Relativamente aos pais e encarregados de educagao, a equipa sempre fez

questa. ° de estar presente nas reuniOes dos seus representantes, para divulgar o

trabalho da auto-avaliagao, que desencadeou a criagao da Associagão de Pais, o que

constituia precisamente uma das suas fragilidades. Corn efeito, nao foi valorizado o

esforgo desenvolvido pela equipa de auto-avaliagao no sentido de envolver,

efectivamente, a comunidade educative na reflexào sobre as suas praticas, corn

especial incidència sobre os resultados, levando-a a delinear estratêgias que

conduziram a melhoria da escola como organizagao e dos resultados obtidos.

Em suma, consideramos que o trabalho desenvolvido fomentou praticas

reflexivas. de cooperagão e de concertagao entre os diversos actores da comunidade
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educative, tendo em vista a solugáo dos seus problemas; promovemos a meihoria da

qualidade do processo de ensino/aprendizagem, da sua organizagào e dos seus niveis

de eficibncia e eficacia; asseguramos o sucesso educativo, implementando uma

cultura de qualidade, exigência e responsabilidade na escola; sensibilizamos os varios

intervenientes da comunidade educative para a participagäo activa e critica no

processo educativo, valorizando o seu papel neste processo e fomentamos uma

cultura de meihoria continuada da organizacào, do funcionamento e dos resultados da

Escola.

Conclusäes

Concluimos sublinhando que a leitura do relatOrio nä° correspondeu as

expectativas não so do corpo docente, mas tambêm da restante comunidade escolar

que nào se rev6 nas classificagOes atribuidas.

Quanto aos pontos fortes apontados, entendemos que deveriam ainda constar

os seguintes:

investimento na diferenciacão pedag6gica e nos apoios educativos;

corpo docente estavel, assiduo e empenhado.

No que diz respeito aos pontos fracos. sendo um deles "alunos apenas serem

convocados para os conselhos de turma disciplinares" trata-se de uma inferbncia

desadequada, como demonstramos anteriormente, visto que estes participam

activamente nos outros Orgäos da escola e tém encontros frequentes corn os seus

Directores de Turma.

Relativamente aos restantes pontos fracos, assinala-se que a equipa da IGE

deveria ter contextualizado o trabalho desenvolvido pela equipa do PCE, cujas fungOes

assumira recentemente, estando, portanto, a reformular o PCE existente, pelo que

discordamos corn o transcrito sobre a inexistència na escola. 	 de «aspectos

fundamentals da pratica organizacional, tais como criterios de constituicäo de turmas e

perfil do Director de turma». Alias, os critèrios de constituigào de turmas encontram-se

referenciados no Projecto Educativo de Escola (p.21). Lamenta-se, pois, que tenha

sido totalmente ignorada a nota explicative que abria este projecto: 	 presente PCE
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devera ser lido nao como urn produto final, mas como urn documento em fase de

construgao que sera objecto de inclusão de novos dados. reformulagao e

aperfeigoamento posteriores.» (p.5 do PCE).

Tamb6m no que se refere a constituicao «exclusivamente por professores da

equipa de auto-avaliagao», nä° foi anotado pela inspecgao que esta equipa

acompanhada por urn elemento exterior a escola Co amigo critico") e que manteve

sempre dialogo com todos os membros da comunidade escolar.

Assim, dos cinco dominios analisados, consideramos que tr6s deles
deveriam ser avaliados corn nivel "Muito Born": Rrestapao do Servico Educativo, 
Organizagao e Gestao Escolar, e Capacidade De Auto-Requlapäo e Melhoria. 0
dominio  dos Resultados deveria ser avaliado corn Born. 

Barreiro, 23 de Margo de 2009
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