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A sunto: Envio de ContraditOrio

Na sequencia da recepgão da versa() final do RelatOrio de Avaliacäo Externa da IGE,
ativo a Escola Secundkia Dr. Josè Afonso. vimos por este meio proceder ao envio do
ntraditOrio como é nosso direito, corn o propOsito de contribuir para o esclarecimento de alguns
ntos que náo nos parecem evidentes.

Dominio 1— Resultados

Ainda que nào se proceda a uma cornparagáo formal dos resultados corn outras escolas
m se estabelegam actividades de cooperagäo e articulag5o, a boa imagem da escola apontada

c m o ponto forte, traduz essa preocupacào. Quanto a comparagäo das classificagOes internas
fi ais corn os resultados obtidos nos exames, a escola tern por habit° reflectir em Conselho

dagOgico e em grupos disciplinares e departamentos sobre os resultados escolares dos seus
al nos, conforme se pode constatar nas actas destas estruturas. Tambem a Associagào de Pais
t m estado envolvida neste trabalho, reunindo corn o Conselho Executivo.

Perante a afirmagáo de que os documentos orientadores da acgäo educativa näo säo do
c nhecimento da generalidade dos alunos e que a participagäo destes na programagäo das
a tividades da escola é reduzida, alertamos para o facto de que a prOpria equipa da IGE apurou
q e a promogáo e divulgagáo ocorre junto dos diferentes sectores da comunidade educativa.

Quanto ao desconhecimento, por parte dos alunos, de documentos tais como o PEE, o
AA e os criterios de atribuigäo de merito, salientamos que esta escola tern representantes dos

alunos em todos os Orgáos de gestao e administraga'o. Se a participagáo dos alunos é reduzida,
p ra isso em muito contribuem os "constrangimentos externos", tais como uma excessiva carga
h râria. De referir, ainda, que a Associagáo de Estudantes tern desenvolvido actividades ao longo
d s diferentes anos lectivos, nomeadamente, sessOes de esclarecimento e de debate.

Ainda neste dominio sugerimos que seja corrigida a afirmagào de que do regulamento
irterno foi distribuido urn excerto, em formato de papel, junto dos alunos e dos pais e
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carregados de educageo. Cabe-nos esclarecer que no inicio do ano lectivo foi distribuido aos
al nos e encarregados de educacao urn exemplar do RI, bem como o respectivo termo de
a•eitac5o. 0 excerto a que se refere a IGE diz respeito a uma adenda que foi necessario elaborar
n. sequancia da publicagao do Officio-circular n°16/2008 de 12 de Outubro, corn o ano lectivo ja

funcionamento.

Importa esclarecer que a Associacäo de Estudantes foi convocada, pelo Conselho
ecutivo, para varias reuni6es as quais nao compareceu.

Pelo acima exposto, parece-nos que se pode considerar a existéncia de indicios
c•nsistentes no dominio dos resultados que vao para alêm dos indicadores referentes
cl ssificacao de Suficiente. Assim, consideramos que a avaliacao do Dominio 1 — Resultados,
d veria ter sido Born.

Dominio 2 — Prestagäo do servico educativo

No relatOrio foi salientado como positivos a articulagäo e o trabalho cooperativo ao
el dos grupos disciplinares e nao tanto em departamento curricular. Nao podemos deixar de
lientar, a este prop6sito, que a legislacao estabelece uma reorganizack dos departamentos
rriculares corn 40 e 50 docentes, o que torna inexequivel uma reflexao inteiramente partilhada.
esar deste constrangimento, os professores continuam a trabalhar em grupos disciplinares.

E tambern referido. no capitulo IV — Avaliagão por factor (2.2. — acompanhamento da
p =tics lectiva ern sala de aula) que a escola procede a uma anelise sectorial dos resultados (em
c•nselhos de turma e departamentos) sem impact() na definigâo de estrategias globais de escola.

.ta afirmacão contradiz uma outra da prOpria IGE (2.3. Diferenciagão e Apoios): a escola
ganiza respostas diferenciadas para atender a outras dificuldades de aprendizagem.

Consideramos o prOprio Ministerio da Educagao como o Unica responsavel pela nao
locacao de psicOlogos, a tempo inteiro, e de outros tecnicos especializados, solicitados por
ersas vezes, quer pelo Orgäo de Gestão. quer pela Associagao de Pais e Encarregados de
ucacao. Se esta situacao se tivesse verificado, a escola, provavelmente, conseguiria atingir,
ste dominio, a classificack de Muito Born.

Dominio 3 — Organizacao e gestao escolar

No dominio Organizacao Escolar (3.), a IGE reconhece que a gestäo do pessoal auxiliar
to afectada pela escassez de recursos humanos. E nosso entender que deveria estar claro que

a responsabilidade desta situacào se deve ao Ministerio da Educagao, dado que a escola e a
A sociack de Pais e Encarregados de Educagao vém de ha muito a alertar para esta situacao,
p ra a qual nao tern obtido as respostas suficientes.

Quanto a afirmaoao de que o pessoal assistente operacional nä° é alvo de formagäo
sde ha 3 anos. cumpre-nos informar que tal facto nä° é innputavel a escola. pois os pianos de
magâo tern sido elaborados e divulgados ao pessoal assistente operacional, que tern optado
r nao se inscrever.

E ainda referida a falta de acessos para utilizadores corn mobilidade reduzida. no
vilhäo C. Consideramos que a resolucao desse problema deveria ter sido prevista pelo ME
uando das obras de remodelacäo do referido bloco.

Sobre a participack dos pais e outros elementos da comunidade educativa (3.4.) apraz-
n s registar o facto de a Associacao de Pais, Orgão muito participative nesta escola, estar
r presentada nas reuniOes do Conselho PedagOgico e do Conselho Geral TransitOrio.
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Dominio 4 — Lideranca

Consideramos que no dominio da Lideranca sac) tantos os pontos fortes sublinhados pela
E no relatOrio, que nos parece excessiva a importancia atribuida a nao utilizacao de doist.



quadros interactivos, que aparecem como uma solucào milagrosa. Os referidos quadros
encontram-se inoperacionais dado que aqui foram colocados sem a correspondente formagào aos
docentes. A IGE ignorou, contudo, o investimento feito pela escola em varios recursos multimedia
tais como projectores de video que se revelaram fundamentais para a generalidade dos docentes
da escola, na conducào das suas aulas.

De referir ainda que o facto de a rede de internet nào cobrir toda a escola nos é
totalmente alheio. Tambbm o lamentamos, porque nos traz muitos constrangimentos. Esta
situagáo resulta do nào alargamento da instalagáo da rede de internet ao pavilhäo B e ao
Gimnodesportivo aquando da profunda intervencáo ocorrida na escola.

Assim, consideramos que a avaliagäo deste dominio deveria ter sido Bom.

Dominio 5 — Capacidade de Auto-Regulagäo e Melhoria da escola

Tal como é reconhecido no relatOrio de avaliacào externa, o facto de na escola ja ser
pratica, em anos anteriores, a recoiha e tratamento estatistico dos resultados acadêmicos dos
alunos e de os mesmos serem analisados ao nivel dos diferentes Orgäos de administragäo e
gestäo, revela, por parte da direccäo executiva, que a auto-avaliagào ja vem sendo uma
preocupagáo e e entendida como uma necessidade e um instrumento de melhoria.

Do ponto de vista da equipa que conduziu a avaliacào interna, o processo nä° se baseou
so nas entrevistas e os resultados das mesmas representam apenas a opiniäo dos entrevistados.
0 Onico aspecto em que o grupo de trabaiho da a sua opiniào é na analise do PEE e do PAA.

Pelo acima exposto, consideramos que a avaliacào neste dominio deveria ter sido
Suficiente.

Para concluir, diremos que o relatOrio de avaliacao externa constitui urn instrumento de
extrema utilidade no sentido da melhoria. Contudo, reconhecemos que ha praticas que nào foram
devidamente valorizadas no 'ambito da avaliacäo externa, como acabamos de explicitar.

Sem outro assunto,

Corn os melhores cumprimentos.

0 Presidente do Conselho Executivo

rQ(Armando Pina - P. P.Q.E. do grupo 600)
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