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Relatório de escola



 

 

2 

Es
co

la
 S

ec
un

dá
ria

 d
e 

Sa
nt

o 
An

dr
é,

 B
ar

re
iro

   


   
24

 e
 2

5 
de

 N
ov

em
br

o 
de

 2
00

8 
 

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 (IGE) 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 Santo André realizada pela 
equipa de avaliação, na sequência da visita efectuada nos 
dias 24 e 25 de Novembro de 2008.  

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

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

A equipa de avaliação externa congratula-se com a atitude 
de colaboração demonstrada pelas pessoas com quem 
interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

 

Escala de avaliação  

Níveis  de c lassificação dos   
c inco domínios   

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 – A escola revela bastantes 
pontos fortes decorrentes de uma 
acção intencional e frequente, com 
base em procedimentos explícitos e 
eficazes. As actuações positivas são a 
norma, mas decorrem muitas vezes 
do empenho e da iniciativa 
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 escola. 
No entanto, essas acções têm um 
impacto positivo na melhoria dos 
resultados dos alunos. 

INSUFICIENTE – Os pontos fracos 
sobrepõem-se aos pontos fortes. A 
escola não demonstra uma prática 
coerente e não desenvolve suficientes 
acções positivas e coesas. A 
capacidade interna de melhoria é 
reduzida, podendo existir alguns 
aspectos positivos, mas pouco 
relevantes para o desempenho global. 
As acções desenvolvidas têm 
proporcionado um impacto limitado 
na melhoria dos resultados dos 
alunos. 

O texto integral deste relatório, bem como um eventual 
contraditório apresentado pela Escola, será oportunamente 
disponibilizado no sítio da IGE em: www.ige.min-edu.pt 
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II – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

A Escola Secundária de Santo André situa-se no concelho do Barreiro. É frequentada por 1112 alunos 
distribuídos por 46 turmas. O ensino básico regular foi extinto no presente ano lectivo. Foram 
constituídas 6 turmas (tipo 2, 3 e 6) dos Cursos de Educação e Formação (CEF). No ensino secundário 
diurno e nocturno funcionam 40 turmas dos Cursos Científico-Humanísticos, Tecnológicos, 
Profissionais. Oferece ainda Cursos de Educação e Formação de Adultos, bem como a formação 
oferecida no âmbito do Centro de Novas Oportunidades (CNO). Na Escola, 14% dos alunos usufruem 
de auxílios económicos, no âmbito da Acção Social Escolar, sendo 7,8% do escalão A e 6,2% do escalão 
B. Segundo os dados disponibilizados pela Escola, 54,4% dos alunos possuem computador e Internet 
em casa. 

Recentemente, tem havido um investimento no sector terciário, avizinhando-se um crescimento, em 
termos económicos e populacionais, decorrente, nomeadamente, dos investimentos na construção de 
infra-estruturas viárias.  

O corpo docente é estável e é composto por 151 docentes, 132 do quadro de escola, 10 do quadro de 
zona pedagógica e 9 contratados, tendo 88% mais de 10 anos de serviço. Trabalham na Escola 48 
elementos do pessoal não docente, sendo 33 do quadro e 15 contratados, 16 administrativos e 32 
auxiliares de acção educativa. 

III – CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

1. RESULTADOS   SUFICIENTE 

Em 2008, no 9.º ano, as médias das classificações obtidas nos exames foram abaixo das nacionais. No 
12.º ano, no último triénio, registaram-se oscilações nas classificações obtidas nos exames nacionais na 
disciplina de Português, cujos resultados foram próximos das médias nacionais. Em Matemática, 
houve uma evolução significativa, apesar de as médias de exame serem inferiores às nacionais. A 
Escola tem implementado diversas medidas de combate ao insucesso e abandono escolar. Os alunos 
participam nos órgãos em que estão representados, embora os delegados de turma apenas participem 
nos conselhos de turma de carácter disciplinar. Os alunos evidenciam um bom comportamento, 
recorrendo-se a medidas de prevenção e remediação das situações pontuais de indisciplina. A Escola 
adequa a sua oferta educativa às características e exigências do meio envolvente.  

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO BOM 

O Conselho Pedagógico acompanha o trabalho desenvolvido pelas diferentes estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica e aprova os critérios de avaliação por disciplina, o 
que tem implicações positivas no processo de ensino e aprendizagem, estando assegurada a 
sequencialidade entre ciclos. A observação de aulas e o trabalho cooperativo são habituais nalgumas 
disciplinas, constituindo esta prática momentos de enriquecimento e de desenvolvimento profissional 
para os docentes envolvidos. Em Conselho de Turma é fomentada a troca de experiências e 
informações, que se consubstancia num trabalho sistemático e colaborativo. 

A Escola desenvolve estratégias diversificadas para prestar apoio aos alunos que denotam 
dificuldades de aprendizagem e de integração no contexto escolar. O Projecto de Tutorias, iniciado no 
presente ano lectivo, que tem como objectivo proceder ao apoio a alunos com dificuldades de 
aprendizagem e de organização é uma forma complementar dos apoios pedagógicos. 

A Escola, através das actividades que desenvolve, fomenta uma atitude positiva face ao método 
científico, verificando-se que tem havido um grande investimento ao nível da realização e 
diversificação de práticas experimentais no ensino e na aprendizagem das ciências. A dinamização de 
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actividades culturais, sociais e artísticas proporciona a aquisição de saberes e de competências 
promotores da criatividade e do sucesso educativo dos alunos. 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR   BOM 

O Projecto Educativo, o Plano Anual de Actividades e o Projecto Curricular de Escola estão 
articulados e são coerentes, no entanto este último não contém aspectos fundamentais da prática 
organizacional, tais como o perfil do Director de Turma e os critérios de constituição de turmas.  

O Conselho Executivo (CE) conhece as competências pessoais e profissionais do pessoal docente e não 
docente, gerindo estes recursos com eficiência. Os laboratórios encontram-se bem apetrechados, mas 
as instalações estão degradadas e algum mobiliário está obsoleto, estando previstas obras para a sua 
reabilitação. A Escola evidencia uma boa capacidade para a angariação de receitas próprias. 

Os pais e encarregados de educação são incentivados a participarem na vida da Escola, 
nomeadamente através do correio electrónico e do ajustamento dos horários de atendimento dos 
directores de turma. 

A Escola pauta-se por critérios de equidade e justiça no acolhimento dos alunos e Pais/EE, na 
constituição de turmas, na definição dos critérios da avaliação, bem como na própria diversificação da 
oferta educativa e no reencaminhamento eficaz dos alunos para as diversas opções formativas. 

4. LIDERANÇA    MUITO BOM 

A liderança e o espírito de iniciativa do Conselho Executivo, em particular da sua Presidente, são 
factores indutores de melhoria organizacional. A Escola tem uma imagem muito positiva e é uma 
referência em termos da qualidade humana do seu pessoal, estando bem integrada no meio 
envolvente. Existe um planeamento estratégico delineado, assente nas diferentes dimensões de 
actuação da Escola. 

Os alunos, o pessoal docente e não docente evidenciam um sentimento de pertença à Escola e 
elevados níveis de motivação, empenhando-se na concretização das diversas iniciativas que são 
levadas a cabo. 

A Escola revela estar aberta à inovação e mostra capacidade de mobilizar recursos humanos e 
materiais, de modo a responder às expectativas e necessidades dos alunos e da comunidade 
educativa, com a qual articula de forma eficaz no estabelecimento e manutenção de parcerias e 
protocolos, que visam o desenvolvimento de projectos diversificados. 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DA 
ESCOLA 

[IBOMC                
BOM AÇÃ  

O processo de auto-avaliação, em curso desde 2005, conduziu à identificação dos pontos fortes e fracos 
do funcionamento da Escola. Avaliado o processo em 2008, constatou-se que houve consolidação dos 
pontos fortes e superação de alguns pontos fracos.  

A equipa de auto-avaliação é constituída exclusivamente por docentes, o que dificulta a apropriação 
do processo por parte dos outros elementos da comunidade escolar. 

O trabalho já desenvolvido reflecte uma atitude crítica de autoquestionamento, conducente à melhoria 
do desempenho organizacional, preconizando a implementação de uma metodologia regular e 
sistemática que monitorize a eficácia das acções de melhoria adoptadas. 
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IV – AVALIAÇÃO POR FACTOR 

1. RESULTADOS 

1.1 SUCESSO ACADÉMICO  

A análise dos resultados académicos ocorre no Conselho Pedagógico, nos departamentos curriculares, 
grupos disciplinares e conselhos de turma. Anualmente, estes órgãos e estruturas analisam também os 
resultados dos exames nacionais (9.º e 12.º anos), estabelecendo uma comparação com as classificações 
internas.  

De acordo com os dados constantes do perfil da Escola, relativamente ao ano lectivo de 2007/08, a 
taxa de conclusão dos alunos do 9.º ano situou-se nos 95,2%. No ensino secundário, nos Cursos 
Científico-Humanísticos, as taxas de transição foram de 86,6% e 87,6%, respectivamente nos 10.º e 11.º 
anos e a taxa de conclusão no 12.º ano foi de 64,9%. Nos Cursos Tecnológicos, a taxa de transição no 
11.º ano foi de 100% e a de conclusão no 12.º ano foi de 51,7%. 

Em 2005/2006, a Escola constituiu turmas dos 7.º e 8.º anos, pelo que os resultados obtidos nos exames 
do 9.º ano se reportam aos anos de 2007 e 2008. Na disciplina de Língua Portuguesa (3,0 e 3,1), os 
valores situam-se abaixo das médias nacionais (3,2 e 3,3). Na disciplina de Matemática, os resultados 
obtidos (1,9 e 2,6) também se situam abaixo das nacionais (2,2 e 2,9). 

No ensino secundário, no triénio de 2005/2008, houve oscilações nas médias das classificações de 
exame dos alunos internos na disciplina de Português (11,2, 11,4 e 10,4, respectivamente), tendo sido 
inferior à classificação média nacional em 2006 (11,7), superior em 2007 (11,3) e igual em 2008 (10,4). 
No que diz respeito à disciplina de Matemática, houve uma evolução significativa nas médias das 
classificações de exame (6,2, 10,0 e 13,7), mas os valores mantiveram-se inferiores às classificações 
nacionais (8,0, 10,6 e 14,0). Nestas duas disciplinas, as classificações internas finais foram superiores às 
classificações médias obtidas nos exames do 12.º ano.  

A Escola não tem comparado, formalmente, os seus resultados escolares com os de outras escolas.  

Como forma de aumentar o sucesso e a sua qualidade, a Escola tem vindo a aplicar um conjunto de 
medidas, nomeadamente apoio pedagógico, diversificação da oferta educativa, implementação do 
Plano Nacional de Leitura (PNL), Projecto Ciência Viva, criação de um Laboratório de Matemática e 
Clube de Matemática e o investimento nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

As taxas de retenção e desistência são elevadas, em especial no 12.º ano dos cursos Científico-
Humanísticos (31,5%) e dos Tecnológicos (48,3%).  

1.2 PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CÍVICO  

Os alunos participam activamente na vida da Escola e nos órgãos de administração e gestão em que 
têm assento, bem como na Associação de Estudantes, mas a participação dos delegados de turma nas 
estruturas restringe-se aos conselhos de turma de carácter disciplinar. Os alunos mantêm um bom 
nível de relacionamento com todos os profissionais que trabalham na Escola. 

Os documentos orientadores da vida da escola, designadamente o Projecto Educativo e o 
Regulamento Interno (RI), são do conhecimento dos alunos, docentes, não docentes e Pais/EE, 
referindo alguns a sua consulta efectiva, nomeadamente através do sítio da Escola na Internet. Um 
extracto do RI, respeitante aos direitos e deveres dos alunos e pais e encarregados de educação, é 
distribuído aos mesmos na primeira reunião do ano lectivo. Os valores da cidadania são uma opção 
estruturante da Escola plasmada nas finalidades do PE, como sejam «aprender a viver juntos» e 
«aprender a ser», operacionalizados através de diversas actividades, designadamente acções de 
solidariedade social.  
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1.3 COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 

Os alunos evidenciam um bom comportamento. Todavia, registam-se, pontualmente, 
comportamentos menos adequados em sala de aula, sendo imediatamente solucionados pelos 
docentes, DT e auxiliares de acção educativa (AAE), aplicando-se medidas de carácter preventivo. O 
encaminhamento dos alunos para o gabinete de apoio do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e a 
implementação das tutorias constituem medidas de remediação e também de prevenção das situações 
de indisciplina. Há evidências de que o conhecimento e interiorização de normas de conduta, bem 
como o empenhamento em actividades de carácter prático, têm contribuído para uma melhoria neste 
âmbito.  

1.4 VALORIZAÇÃO E IMPACTO DAS APRENDIZAGENS  

A Escola está muito atenta às características económicas, sociais e culturais do meio envolvente, ao 
delinear estratégias para o desenho da sua oferta educativa, nomeadamente no âmbito dos estágios 
profissionais. Também as actividades de enriquecimento do currículo, onde assumem especial 
importância as actividades desportivas, no âmbito do Desporto Escolar, e as actividades de carácter 
artístico e cultural, vão ao encontro das solicitações dos alunos. São atribuídos diplomas de 
reconhecimento e mérito escolar e o Rotary Clube do Barreiro atribui uma viagem ao melhor aluno da 
Escola. Existe um conhecimento consistente dos níveis de empregabilidade dos cursos de dupla 
certificação (CEF e Profissionais), bem como da inserção dos alunos no mercado de trabalho. A Escola 
possui também um conhecimento informal da inserção dos seus alunos nos cursos e estabelecimentos 
do ensino superior, que indicia um bom impacto das aprendizagens dos alunos. 

Os Pais/EE têm expectativas elevadas em relação ao serviço educativo prestado pela Escola. 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

2.1 ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE  

O Conselho Pedagógico (CP) acompanha o trabalho desenvolvido pelas diferentes estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica e aprova os critérios de avaliação por disciplina 
elaborados pelos departamentos curriculares, o que tem implicações positivas no processo de ensino e 
aprendizagem, estando assegurada a sequencialidade entre ciclos. É feito um trabalho profícuo, ao 
nível da gestão programática, elaboração das planificações, troca de experiências, de materiais 
didácticos e elaboração de matrizes de testes. Constata-se que existe articulação interdisciplinar, 
designadamente, nos CT e aquando da concretização de projectos e actividades que constam do PAA. 
De referir a actuação transversal do grupo de informática, nomeadamente no apoio ao 
desenvolvimento de actividades de diversos departamentos. 

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem é efectuada nos departamentos e nos CT, sendo 
os instrumentos de avaliação elaborados em consonância com as orientações oriundas do CP e o perfil 
das turmas. Sempre que possível, a continuidade das turmas e das equipas pedagógicas é assegurada, 
o que tem facilitado o acompanhamento dos alunos, bem como o fortalecimento das relações 
interpessoais que se estabelecem.  

O correio electrónico é bastante utilizado, sendo facilitador do trabalho dos docentes e um meio para a 
divulgação de informações.  

A articulação entre os DT e o Serviço de Psicologia e Orientação consubstancia-se nos contactos que se 
estabelecem, face às situações detectadas que têm tido o devido encaminhamento, de modo a 
assegurar a concretização de actividades de orientação vocacional dos alunos. 

2.2 ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA LECTIVA EM SALA DE AULA  

A observação de aulas e o trabalho cooperativo são habituais nalgumas disciplinas, constituindo esta 
prática momentos de enriquecimento e de desenvolvimento profissional para os docentes envolvidos. 
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No entanto, não existe a prática de observação de aulas por parte dos coordenadores de 
departamento, excepto quando os docentes denotem dificuldades no desempenho das suas funções.  

No presente ano lectivo, estão a ser elaborados projectos curriculares de turma no 10.º ano, como 
forma de assegurar a melhoria das aprendizagens e de permitir o estabelecimento de uma linha de 
actuação comum aos professores da turma, em todos os domínios da sua acção. Em CT é fomentada a 
troca de experiências e informações sobre a avaliação e o comportamento dos alunos e a 
implementação de medidas de diferenciação pedagógica, bem como a realização de um trabalho 
sistemático e colaborativo. 

A análise dos resultados académicos é efectuada pelas diferentes estruturas de coordenação educativa 
e supervisão pedagógica. Em função dessa análise, são definidas estratégias e metodologias 
adequadas às situações detectadas, de acordo com as especificidades das turmas e as necessidades dos 
alunos. 

2.3 DIFERENCIAÇÃO E APOIOS  

A Escola desenvolve estratégias diversificadas para prestar apoio aos alunos que denotam 
dificuldades de aprendizagem e de integração no contexto escolar. Está em curso o processo de 
referenciação dos alunos com necessidades educativas especiais. O Projecto de Tutorias, iniciado no 
presente ano lectivo, tem como objectivo proceder ao apoio a alunos com dificuldades de 
aprendizagem e de organização, como forma complementar dos apoios pedagógicos, e aposta no 
desenvolvimento de competências, nomeadamente ao nível de métodos de estudo e projectos de 
literacia. Está ainda prevista a articulação com outra escola do ensino secundário que está a 
desenvolver um projecto neste âmbito e a dinamização de workshops para os professores tutores, por 
forma a encontrar o perfil do professor tutor e a definição de estratégias de actuação concertadas. 

 A análise da eficácia do acompanhamento das situações diagnosticadas e dos resultados obtidos é 
realizada ao nível dos departamentos e dos CT, sendo avaliada a implementação das medidas, 
trimestralmente e no final do ano lectivo. A Escola fez um balanço positivo da concretização dos 
planos de recuperação elaborados para os alunos do 3.º ciclo do ensino básico. 

2.4 ABRANGÊNCIA DO CURRÍCULO E VALORIZAÇÃO DOS SABERES E DA 
APRENDIZAGEM  

O funcionamento do Laboratório e do Clube de Matemática, bem como as actividades desenvolvidas 
no âmbito das disciplinas de ciências experimentais visam fomentar uma atitude positiva face ao 
método científico e têm representado um grande investimento ao nível da realização e diversificação 
de práticas experimentais no ensino e na aprendizagem das ciências. 

Por outro lado, a dinamização de actividades culturais, sociais e artísticas proporciona a aquisição de 
saberes e de competências e incentiva atitudes e comportamentos promotores da criatividade e do 
sucesso educativo dos alunos, nomeadamente, o Clube Europeu, a Oficina da Palavra, o Clube de 
Expressão Dramática, o Clube das Artes, Solidariedade Além Fronteiras, Clube da Protecção Civil, 
Horta Pedagógica. 

Existem ainda outras iniciativas de ligação a actividades profissionais, nomeadamente o Observatório 
do Estudo do Meio e Empregabilidade (OEME), para recolher informação sobre escolhas dos alunos e 
partilhar a informação com os departamentos, DT e conseguir o envolvimento com o meio.  

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

3.1 CONCEPÇÃO, PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE  

O Projecto Educativo, em vigor para o triénio 2008/2011, foi construído com base no projecto anterior 
e na sequência do processo de auto-avaliação, tendo sido definidas duas finalidades: aumentar as 
taxas de sucesso e reduzir os níveis de abandono escolar. O PAA apresenta uma grande diversidade 
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de actividades de vária índole, conferências, projectos e formação de Pais/EE no âmbito das TIC 
(utilização do correio electrónico). Este plano, para além da articulação e coerência com o PE, está a 
gerar uma visível dinâmica na Escola ao nível da implementação de actividades diversas. O Projecto 
Curricular de Escola contém princípios orientadores que operacionalizam as finalidades definidas no 
PE. Todavia, não há explicitação de aspectos fundamentais da prática organizacional, tais como o 
perfil do DT e os critérios de constituição de turmas.  

O processo de construção dos documentos orientadores foi da responsabilidade de equipas de 
docentes, limitando-se os restantes membros da comunidade educativa a aprová-los nos órgãos em 
que têm assento. 

3.2 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS  

O Conselho Executivo (CE) conhece as competências pessoais e profissionais do pessoal docente e não 
docente e estas são tidas em conta, na medida do possível, na distribuição do serviço e na atribuição 
de cargos e funções. A Escola dispõe de um quadro estável e experiente de docentes, sendo residual o 
recurso a professores contratados. Deste modo, a distribuição do serviço docente assenta no princípio 
da continuidade, quer nas funções estritamente lectivas, quer na atribuição do cargo de DT. A 
distribuição do pessoal não docente é feita pela Chefe dos Serviços de Administração Escolar e pela 
Encarregada de Coordenação do Pessoal AAE, tendo em conta o perfil pessoal e profissional. Os 
Serviços de Administração Escolar encontram-se informatizados e organizados por áreas funcionais. 
Os utentes mostram-se, em geral, satisfeitos com o atendimento personalizado prestado por estes 
serviços.  

A Escola tem desencadeado algumas medidas de formação interna e de auto-formação no âmbito dos 
departamentos curriculares e grupos disciplinares, designadamente na área das didácticas específicas 
e das TIC. O pessoal AAE tem frequentado acções de formação, na Escola e noutras instituições, no 
âmbito das TIC, saúde e higiene, alimentação, bibliotecas escolares e laboratórios no Instituto Nacional 
de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI). 

A Escola possui experiência de acolhimento de núcleos de estágio, dimensão que tem sido 
prosseguida. Os estagiários e, em geral, os novos docentes, são acolhidos pelos coordenadores de 
departamento e subcoordenadores de grupo em que se integram, bem como pelo CE. 

3.3 GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS      

A Escola angaria verbas para o seu orçamento de despesas com compensação em receita, quer através 
da candidatura a diversos programas nacionais e comunitários – designadamente o Plano Operacional 
do Potencial Humano (POPH), os projectos Comenius e Grundtvig, a Rede de Bibliotecas Escolares -, 
quer ainda através da constituição de parcerias e protocolos. Esta dinâmica tem permitido o 
desenvolvimento das actividades de enriquecimento do currículo, a renovação do material 
laboratorial e informático e a realização de melhoramentos nas instalações.  

No final do presente ano lectivo, está previsto que a Escola entre em obras de reabilitação das 
instalações escolares, no âmbito do Programa de Modernização do Parque Escolar do Ensino 
Secundário. Neste momento, as instalações, que remontam a 1977, encontram-se em estado de alguma 
degradação ao nível das estruturas superficiais dos edifícios. O mobiliário data, em grande parte, da 
fundação da Escola, encontrando-se desadequado face às novas exigências educacionais. Contudo, os 
laboratórios de Química, Física, Biologia e Geologia, encontram-se bem apetrechados, estando os 
procedimentos de segurança devidamente afixados. A BE/CRE tem um aspecto renovado e 
agradável, possuindo um acervo considerável, devidamente informatizado, nela decorrendo as 
normais actividades de leitura, visionamento e audição.  

Existe um plano de emergência, devidamente homologado, recorrendo-se a simulacros anuais de 
evacuação, com a presença dos bombeiros voluntários locais, havendo evidências de que alunos, 
funcionários e professores conhecem os procedimentos e respectivos papéis. 

 



 

 

9 

Es
co

la
 S

ec
un

dá
ria

 d
e 

Sa
nt

o 
An

dr
é,

 B
ar

re
iro

   


   
24

 e
 2

5 
de

 N
ov

em
br

o 
de

 2
00

8 
 

3.4 PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E OUTROS ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA   

Os Pais/EE evidenciam um forte sentimento de pertença face à Escola, participando em reuniões, nos 
diferentes órgãos em que têm assento e em diversas actividades de integração, revelando, ainda, 
níveis altos de satisfação no que diz respeito aos profissionais, à organização e funcionamento. A 
Associação de Pais e Encarregados de Educação foi recentemente constituída, reunindo com o CE, 
sempre que se considere oportuno. A relação com a Escola estabelece-se preferencialmente através dos 
DT, por via telefónica e através de correio electrónico, no horário normal de atendimento, o qual pode 
ser ajustado aos condicionalismos da vida pessoal e profissional dos Pais/EE. Neste âmbito, é de 
salientar a criação de contas de correio electrónico institucional para DT e Pais/EE, tarefa em que 
colaboraram alunos dos cursos de informática. 

A Câmara Municipal do Barreiro, a Junta de Freguesia de Santo André, a Delegação de Saúde, e 
diversas entidades da rede social do Barreiro constituem-se como parceiros fundamentais da Escola 
no desempenho da sua actividade educativa, permitindo o desenvolvimento de diversas actividades 
de natureza curricular e de projectos, cuja importância na Escola é significativa, como sejam a 
Educação para a Saúde e as actividades desportivas.  

3.5 EQUIDADE E JUSTIÇA  

A Escola pauta-se por critérios de equidade e justiça na constituição de turmas, na definição dos 
critérios da avaliação, nos apoios educativos, no reencaminhamento eficaz dos alunos para as diversas 
opções formativas, no apoio aos discentes dos cursos profissionais que optam pelo prosseguimento de 
estudos e no Projecto de Tutorias. 

 É de destacar a acção conjunta do CE, do SPO, dos DT, e do pessoal docente e não docente na 
integração de todos os alunos na vida escolar.  

4. LIDERANÇA 

4.1 VISÃO E ESTRATÉGIA  

A liderança e o espírito de iniciativa do Conselho Executivo, em particular da sua Presidente, são 
factores indutores de melhoria organizacional. 

A Escola está bem integrada no meio envolvente e desenvolve um trabalho articulado com diversas 
entidades locais e regionais, o que tem facilitado a adequação da oferta educativa às características da 
população escolar, de modo a compatibilizá-la com a procura do mercado de trabalho em termos de 
sectores de actividade, criando cursos que assegurem saídas profissionais. O partenariado com 
empresas e outras instituições no âmbito dos estágios dos cursos de dupla certificação, bem como a 
presença de empresas estratégicas no Conselho Geral Transitório (por exemplo, a Quimiparque) são 
exemplos da abertura da Escola ao exterior.  

A criação do Centro de Novas Oportunidades (CNO) tem sido um meio privilegiado para dar 
resposta às necessidades de qualificação da população adulta, valorizando as competências 
adquiridas ao longo da vida. 

Existe um planeamento estratégico delineado, assente nas diferentes dimensões de actuação da Escola, 
sendo que as obras públicas que se perspectivam para o desenvolvimento da região, se constituem 
como um desafio para a Escola, com repercussões na diversificação e adequação da oferta 
educativa/formativa ao contexto social, económico e cultural que se irá formar. Os documentos 
orientadores e as acções desenvolvidas evidenciam a existência de uma visão prospectiva e de 
desenvolvimento. 

A Escola é procurada por docentes e alunos por ser, no concelho do Barreiro, uma referência em 
termos de qualidade humana do seu pessoal, e da gestão dos recursos, e por adoptar dinâmicas 
próprias propiciadoras da participação de vários parceiros estratégicos. 
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4.2 MOTIVAÇÃO E EMPENHO   

Os alunos, o pessoal docente e não docente evidenciam um sentimento de pertença à Escola e 
elevados níveis de motivação. A estabilidade e empenho do corpo docente e não docente e a estreita 
articulação com a comunidade envolvente têm sido uma mais-valia para a consolidação da imagem da 
Escola. Todos os responsáveis conhecem bem as suas áreas de acção e evidenciam uma estratégia de 
actuação definida e concertada.  

De referir que a grande mobilização do pessoal docente, no sentido da organização e concretização de 
diversas actividades e apoios, tem funcionado como estímulo para a motivação e responsabilização 
dos alunos, com repercussões positivas nas suas expectativas, quer ao nível do prosseguimento de 
estudos, quer da sua integração em contexto laboral. 

4.3 ABERTURA À INOVAÇÃO  

A Escola revela estar aberta à inovação e mostra capacidade de mobilizar recursos humanos e 
materiais, de modo a responder às expectativas e necessidades dos alunos e da comunidade. 

A participação em projectos promotores de novas perspectivas de aprendizagem e de aquisição de 
novas competências e conhecimentos tem sido uma opção assumida e reconhecida pela comunidade. 
A utilização da plataforma Moodle e dos quadros interactivos ainda é incipiente, não obstante os 
professores terem recebido formação nestas áreas. Alguns docentes optaram pela construção de 
blogues, como forma de facilitar o processo de ensino e aprendizagem e de interagir com Pais/EE, 
outros alunos e outras escolas. O incremento na utilização de manuais interactivos tem funcionado 
como uma abordagem pedagógica apelativa para os alunos.  

4.4 PARCERIAS, PROTOCOLOS E PROJECTOS   

A Escola tem uma articulação eficaz com a comunidade educativa e com instituições e empresas da 
região, como já foi anteriormente focado, o que possibilita o estabelecimento e manutenção de 
parcerias e protocolos, que visam o desenvolvimento de projectos diversificados: Desporto Escolar e 
Rede de Bibliotecas Escolares, “O Meio Esse Laboratório”, “Que Tal ESSA Saúde?”, Clubes do 
Ambiente, da Matemática e do Património Cultural Europeu, como forma de proporcionar aos alunos 
actividades no âmbito desportivo, cultural, científico e cívico. Por outro lado, foram estabelecidas 
parcerias/protocolos com instituições de ensino superior, nomeadamente com o ISLA, Instituto 
Politécnico do Barreiro, ISCTE e Universidade Nova, de modo a assegurar estágios e bolsas de estudo. 

A divulgação destas iniciativas é feita em placards e no sítio da Escola da Internet, registando-se uma 
participação activa dos alunos e professores nas diversas actividades, estabelecendo-se, neste contexto, 
relações interpessoais que contribuem para a eficácia do processo educativo. 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA 

5.1 AUTO-AVALIAÇÃO  

O processo de auto-avaliação da Escola teve início em 2005 com a constituição de uma equipa de dez 
professores. Foram aplicados questionários a uma amostra que abrangeu os docentes e pessoal não 
docente, 4 alunos e 4 Pais/EE por turma. Em resultado do trabalho desenvolvido, foram identificados 
e consolidados os pontos fortes e superados alguns pontos fracos do funcionamento organizacional. 
Actualmente a equipa de auto-avaliação é constituída por três docentes e conta com a colaboração de 
uma pessoa externa à Escola (amigo crítico). A não participação de outros elementos da comunidade 
escolar limita o âmbito deste processo.  

Em 2008, esta equipa procedeu à aplicação de novos instrumentos de recolha de dados, o que 
produziu informação de retorno, nomeadamente ao nível dos diferentes órgãos e estruturas da Escola, 
e contribuiu para a adopção de acções de melhoria, embora esta evolução não tenha decorrido da 
construção de planos formais de melhoria. A divulgação dos resultados tem sido feita, 
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fundamentalmente, mediante a informação veiculada na Assembleia de Escola e no Conselho 
Pedagógico. Os alunos, pessoal não docente e Pais/EE têm conhecimento do processo de auto-
-avaliação em curso, mas, em geral, desconhecem os resultados. 

Os mecanismos de auto-avaliação implementados já tiveram impacto na gestão, no planeamento e na 
organização das actividades escolares. Estão delineadas acções de melhoria, como forma de promover 
o sucesso educativo dos alunos (nomeadamente ao nível da implementação de apoios e do 
desenvolvimento de planos e projectos). 

5.2 SUSTENTABILIDADE DO PROGRESSO  

As práticas de auto-avaliação adoptadas pela Escola permitiram identificar os pontos fortes e os 
pontos fracos da prestação do serviço educativo. O trabalho já desenvolvido reflecte uma atitude 
crítica de autoquestionamento, conducente à melhoria do desempenho organizacional, como garante 
da sustentabilidade do progresso. Constata-se que os procedimentos de auto-avaliação já se 
encontram interiorizados por parte dos docentes, havendo uma assunção da pertinência da avaliação 
como factor de desenvolvimento para a Escola, nas suas diferentes vertentes. A Escola preconiza a 
implementação de uma metodologia regular e sistemática que monitorize a eficácia das acções de 
melhoria adoptadas. 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, apresenta-se uma selecção dos atributos da Escola Secundária de Santo André, 
(pontos fortes e fracos) e das condições de desenvolvimento da sua actividade (oportunidades). A 
equipa de avaliação externa entende que esta selecção identifica os aspectos estratégicos que 
caracterizam a escola e define as áreas onde devem incidir os seus esforços de melhoria.  

Entende-se aqui por ponto forte: atributo da organização que ajuda a alcançar os seus objectivos; por 
ponto fraco: atributo da organização que prejudica o cumprimento dos seus objectivos; por 
oportunidade: condição ou possibilidade externas à organização que poderão favorecer o 
cumprimento dos seus objectivos. 

Os tópicos aqui identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste 
relatório. 

Pontos fortes  

 Oferta educativa e formativa muito diversificada e ajustada às diferentes necessidades e 
expectativas da população discente e dos pais e encarregados de educação; 

 Investimento ao nível da realização e diversificação de práticas experimentais no ensino e na 
aprendizagem;  

 Investimento nas Tecnologias de Informação e Comunicação, como forma de optimizar a 
comunicação interna e externa, melhorar as aprendizagens e promover o sucesso; 

 Desenvolvimento de projectos e o estabelecimento protocolos e parcerias de diversa natureza 
com impacto positivo no funcionamento da Escola; 

 Liderança do Conselho Executivo e espírito de iniciativa, em particular da sua Presidente, 
numa perspectiva de indução de procedimentos de melhoria organizacional;  

 Planeamento estratégico assente nas diferentes dimensões de actuação da Escola, facilitador 
de um bom desempenho na gestão dos recursos; 
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 Imagem muito positiva da Escola na comunidade educativa, traduzida numa interacção 
profícua e geradora de benefícios para todos os intervenientes no processo educativo; 

 Motivação e sentimento de pertença e elevado nível de satisfação de todos os agentes da 
comunidade face à Escola, o que tem desempenhado um papel relevante na promoção do 
sucesso educativo. 

Pontos fracos 

 Os representantes dos alunos apenas são convocados para os conselhos de turma 
disciplinares, o que restringe a sua participação mais activa no processo educativo; 

 O Projecto Curricular de Escola não contém aspectos fundamentais da prática organizacional, 
tais como os critérios de constituição de turmas e o perfil do Director de Turma; 

 A equipa de auto-avaliação é constituída exclusivamente por docentes, o que dificulta a 
apropriação do processo por parte dos outros elementos da comunidade escolar. 

Oportunidades 

 O incremento de parcerias e protocolos e a interacção com múltiplas instituições locais e 
empresas, permitirá encontrar respostas educativas favorecedoras do desenvolvimento global 
dos alunos; 

  O investimento em diversas obras públicas previsto para a região perspectiva a adequação e 
diversificação da oferta educativa; 

 A intervenção da Parque Escolar viabiliza a criação de melhores condições de funcionamento 
da Escola, ao nível das infra-estruturas, recursos e equipamentos. 

 

 

Em resultado do contraditório apresentado pela Escola, este relatório foi alterado: 

- Na página 10, factor 5.1, 1.º parágrafo, onde se lia “a colaboração de uma pessoa externa à Escola”, 
passou a ler-se “a colaboração de uma pessoa externa à Escola (amigo crítico) ”. 

 


