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INTRODUÇÃO 
 
O Agrupamento de Escolas de Linda a Velha e Queijas (AELAVQ) existe desde o ano 

letivo 2012/2013, resultado da junção da Escola Secundária com 3º ciclo Professor José 
Augusto Lucas e do Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio. 

Propomo-nos elaborar um documento de apresentação de uma unidade orgânica de 
grande dimensão e dispersão geográfica, criada há três anos e meio, que progressivamente 
vamos incorporando e conhecendo melhor em toda a sua dimensão e complexidade. 

É preciso dizer que a passagem da expressão “A nossa Escola…” para “O nosso 
Agrupamento…” é difícil se aquelas não forem meras frases sem sentimento. E não são! 

Esta asserção expressa a seriedade, o realismo e a determinação com que aceitamos 
este desafio. No entanto, não deixamos de ter a consciência de que o exercício de 
autoavaliação que se impõe e de que esta Avaliação Externa de Escolas é um corolário, seria 
diferente se as “transformações” por que passámos nos últimos anos não tivessem sido tantas 
e de natureza tão estruturante, entre as quais salientamos a constituição de um novo 
Agrupamento e a inserção, no ano letivo transato, no Contrato Interadministrativo Municipal – 
Programa Aproximar. 

Com orgulho, podemos falar da constituição, de início, de uma Comissão Administrativa 
Provisória e depois de uma Direção, integrando elementos dos dois núcleos escolares que 
formam o AELAVQ, que sempre procuram harmonizar conceções de ensino e de gestão que 
não eram necessariamente iguais à partida, com vista à construção de um projeto educativo 
unificador. Sabemos que a articulação entre os professores, de molde a constituírem um corpo 
docente coeso em torno de um projeto unificador, é um processo contínuo, complexo e eivado 
de dificuldades, que segue o seu curso. 

Administrativamente até pode ser possível construir, de momento para o outro, um 
grande Agrupamento, como de resto aconteceu. No entanto, para que ele possa ter 
verdadeiramente esse nome, é necessário agregar conceções de ensino e regras de 
funcionamento consagradas em documentos elaborados de forma consistente, e com a 
participação de todos, porque eles serão para todos. 

Assumimos assim um Agrupamento “em construção”, mas que queremos com 
identidade própria e não, simplesmente, como uma justaposição das partes que o 
constituíram. 

Apesar de todo o trabalho que temos pela frente fica-nos o “sabor doce” do que 
conseguimos não perder: a qualidade do ensino; o ideal de uma escola inclusiva e para todos e 
o afeto que temos pelo…  “Nosso Agrupamento”. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 
O AELAVQ é constituído por sete escolas: a Escola Secundária com 3º ciclo Professor 

José Augusto Lucas (escola sede localizada em Linda-a-Velha), a Escola Básica com 2º e 3º 
ciclos Professor Noronha Feio, a Escola Básica com 1º ciclo Gil Vicente, a Escola Básica com 1º 
ciclo e Jardim de Infância Cesário Verde, a Escola Básica com 1º ciclo e Jardim de Infância 
Narcisa Pereira (estas 4 últimas localizadas em Queijas), a Escola Básica com 1º ciclo Sto. 
António de Tercena, e a Escola Básica com 1º ciclo e Jardim de Infância Jorge Mineiro (estas 
duas últimas localizadas em Tercena e Queluz de Baixo respetivamente). 

A localização das diversas escolas dispersa-se por vários pontos do Concelho de Oeiras 
sendo a sua população escolar proveniente essencialmente das zonas limítrofes das escolas 
que frequentam, como se pode ver no mapa e quadro que se apresentam de seguida. 

 

 
 

Zonas de influência do Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha e Queijas 

+ + + + +  : 
Zona de influência da Escola Secundária Professor José Augusto 
Lucas; 

+ + + +  : 
Zona de influência da Escola EB2,3 Professor Noronha Feio 
(ex-Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio); 

 : Zona de influência da Escola EB1 Cesário Verde; 

+  : Zona de influência do JI Cesário Verde; 

 : Zona de influência da Escola EB1 Narcisa Pereira e do respetivo JI; 

:  Zona de influência da Escola EB1 Jorge Mineiro; 

 +  : Zona de influência do JI Jorge Mineiro 

: Zona de influência da escola EB1 Gil Vicente; 

 
Neste ano letivo há 2633 crianças e alunos a frequentar as escolas do AELAVQ. Este 

número de crianças e alunos é sensivelmente igual todos os anos desde a formação deste 
Agrupamento, já que a taxa de ocupação de cada uma das escolas que o forma é de 
praticamente 100%. 
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A distribuição do número de crianças e alunos por escola é a que se apresenta na tabela 
seguinte: 
  

 

Nº de crianças 
e alunos 

EB1 Gil Vicente 126 

EB1 Sto António de Tercena 132 

EB1/JI Cesário Verde 180 

EB1/JI Jorge Mineiro 232 

EB1/JI Narcisa Pereira 241 

EB2,3 Professor Noronha Feio 558 

Esc. Sec. Prof. José Augusto Lucas 1164 

TOTAL 2633 
 

 

 
Como é sabido o Concelho de Oeiras caracteriza-se por ter uma população com um 

elevado rendimento, em que 26% possui ensino superior. Este panorama socioeconómico 
muito favorável quando comparado com outras regiões do país, não enquadra 
necessariamente todos os alunos do AELAVQ até porque a população de nível socioeconómico 
médio alto concentra-se mais em certas zonas, em detrimento de outras ao longo do 
Concelho. Neste ano, 21,2% dos nossos alunos beneficiam dos serviços de Ação Social Escolar, 
número que aumentou recentemente de forma significativa. 

No que diz respeito ao pessoal docente, a grande maioria pertence ao Quadro do 
Agrupamento. Tendo as escolas sido inauguradas em anos relativamente recentes (a mais 
antiga é a EB Gil Vicente de 1970 seguida da escola sede que foi inaugurada em 1979) é 
possível encontrar professores que trabalham nas respetivas escolas praticamente desde a sua 
origem. Naturalmente, há todos os anos necessidade de contratar professores para dar 
resposta a necessidades residuais, no entanto este número não impede de afirmar que o corpo 
docente é, no essencial, estável. 

Nos últimos anos a falta de assistentes operacionais e administrativos chegou a ser 
dramática. O número reduzido dos primeiros, em determinados períodos, comprometeu o 
normal funcionamento das atividades letivas. Já neste ano letivo e no âmbito do Contrato 
Interadministrativo Municipal – Programa Aproximar foram afetados a este Agrupamento, 20 
novos assistentes operacionais, o que permitiu colmatar as falhas mais prementes de 
segurança e acompanhamento dos alunos fora das aulas. 

Cinco dos sete edifícios que compõem o Agrupamento não foram objeto de obras de 
grande dimensão desde a sua construção. Sendo uns mais antigos do que outros, verifica-se 
especialmente nos que têm mais anos, lacunas graves nas suas estruturas físicas que 
representam, em alguns casos, grandes constrangimentos ao trabalho que tem de ser 
diariamente realizado numa escola. 
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2. RESULTADOS 
 
A melhoria da qualidade das aprendizagens e do ensino é um dos objetivos centrais do 

Agrupamento, que o leva a monitorizar, com regularidade, o desenvolvimento do processo 
educativo das crianças da educação pré-escolar e os resultados dos alunos dos vários níveis e 
ciclos de ensino, nos diferentes órgãos e estruturas de orientação educativa e supervisão 
pedagógica. 

Tendo presente as características da população discente deste Agrupamento, que 
brevemente mencionámos no ponto anterior, sabemos que a grande maioria das crianças/ 
alunos e respetivos encarregados de educação têm grandes expectativas em relação à escola. 
Esperam não só uma escola que lhes dê uma formação integral, mas também que os seus 
resultados escolares lhes permitam ter um percurso escolar de sucesso. Para a maior parte dos 
nossos alunos, a expetativa normal será frequentar o ensino secundário num Curso 
Científico-Humanístico com vista ao ingresso no ensino superior. Ainda que exista a oferta, em 
alternativa, de frequência de Cursos Profissionais, esta opção é pretendida por um número 
muito reduzido de alunos, tendo-se verificado em alguns anos ser insuficiente para a formação 
de uma turma. 

 
2.1. Resultados Académicos 
Evolução dos resultados internos 
O quadro que a seguir se apresenta resume os resultados das taxas de conclusão em 

cada ano, por ciclo de ensino, dos últimos três anos: 
  2012/2103 2013/2014 2014/2015 

1º ano - - - 

2º ano 98,50% 92,10% 96,30% 

3º ano 93,60% 96,20% 98% 

4º ano 97,4% 98,3% 99% 

5º ano 95% 89,30% 96,20% 

6º ano 90,7% 90,5% 94,3% 

7º ano 92,60% 89,00% 90,20% 

8º ano 92,80% 90,80% 96,30% 

9º ano 89,9% 90% 93,6% 

10º ano 89,50% 88,00% 91,10% 

11º ano 91,30% 95,80% 89,20% 

12º ano 47,5% 71% 74,3% 

 
A análise destes números permite concluir uma tendência geral de melhoria nas taxas 

de transição de ano e de conclusão de ciclo. Para além disso, consideramos que os valores 
obtidos são muito positivos: no primeiro ciclo a taxa de conclusão está muito perto dos 100%; 
nos 2º e 3º ciclos é, em média, de aproximadamente 94% e apenas no ensino secundário 
podemos encontrar percentagens inferiores a 90%. 

Igualmente positiva tem sido, nos últimos três anos, a evolução da taxa de sucesso dos 
alunos com ASE. Acompanhando a tendência geral, é no 7.º e 10.º ano que se observam os 
resultados mais baixos, verificando-se depois uma subida que atinge o seu máximo no 9.º e 
12.º anos. Estes resultados permitem-nos concluir com satisfação que os alunos com 
dificuldades de natureza socioeconómica conseguem prosseguir com êxito o seu percurso 
escolar após ultrapassarem as barreiras e constrangimentos iniciais. 

No que diz respeito ao ensino secundário, é sabido que frequentemente o insucesso dos 
alunos advém da opção por curso que se vem a verificar não corresponder às suas 
expectativas, invertendo no ano letivo seguinte essa opção (embora em menor número, esta 
necessidade de reajuste ocorre por vezes no 11º ano). 



6 
 

Deste quadro, não é possível deixar de destacar os preocupantes 47,5% de conclusão do 
12º ano em 2012/2013 para os agora mais recentes 74,3%. Não sendo ainda um número que 
responda cabalmente ao que desejaríamos para os nossos alunos representa uma melhoria 
significativa. O número de alunos que não consegue concluir, no tempo esperado, a sua 
escolaridade, nomeadamente porque tem de repetir o 12º ano numa ou duas disciplinas (em 
geral, a Matemática e a Físico-Química), tem-nos merecido especial atenção e obrigado a 
adotar medidas particulares de que falaremos mais à frente neste documento. 

Como explicaremos adiante mais detalhadamente, procedemos com frequência ao 
longo do ano a momentos de reflexão sobre os resultados das avaliações dos alunos. Destas 
análises concluímos que determinadas disciplinas apresentam taxas de sucesso inferiores às 
metas que nos propomos atingir e que definimos em função, não só do contexto nacional, 
como da nossa realidade. De entre as nossas preocupações, destacamos a disciplina de 
Matemática que apresenta, em geral, números inferiores aos definidos. 

Havendo problemas incontornáveis, tal como a sucessiva alteração de orientações 
consignadas em Programas e Metas dessa disciplina, procuramos sempre, com base nos 
nossos recursos, encontrar planos de trabalho que visem melhorar o desempenho dos alunos 
na Matemática nos vários ciclos de ensino. 

 
Evolução dos resultados externos 
O relatório do projeto Rede de Escolas de Excelência (ESCXEL) reúne num só documento 

a evolução dos resultados das provas externas de todos os níveis de escolaridade prestadas 
entre 2010 e 2015, pelos alunos deste Agrupamento. O relatório segue uma perspetiva 
comparada e dinâmica dos resultados dos exames e identifica padrões e tendências, bem 
como situa o desempenho dos alunos por relação às médias nacionais. 

No início deste relatório lê-se “Tendo em atenção este período, o Agrupamento de 
Linda-a-Velha e Queijas apresenta resultados bastante satisfatórios em termos gerais, quando 
consideradas as médias globais (todas as disciplinas de cada ciclo de estudos): em todos os 
ciclos, a média do período 2010-2015 foi superior à nacional. …”. 

No 1º ciclo, a análise por disciplina revela maiores dificuldades na disciplina de 
Português, pois apesar de a média desta disciplina se situar acima da nacional, houve uma 
progressão negativa dos resultados. Em Matemática, além de uma média superior à média 
nacional, revela uma progressão de resultados positiva. 

No 2º ciclo, de uma forma global, o padrão de resultados da Matemática caracterizou-se 
por uma situação de superioridade da Classificação de Exame (CE). Em Português, além da 
média superior à nacional, houve uma progressão positiva. 

No 3º ciclo, ambas as disciplinas tiveram médias superiores às nacionais, mas 
progressões diferenciadas. A disciplina de Matemática teve uma progressão positiva. 

No que se refere ao Ensino Secundário, o padrão de resultados globais manteve 
praticamente constante uma situação de superioridade das CE à média nacional e ligeira 
exigência relativa das Classificação Interna de Frequência (CIF) por comparação com o quadro 
nacional.  

Destacam-se positivamente as disciplinas de Geografia A, Geometria Descritiva A e 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais, com bons indicadores na média e progressão e 
tendência de evolução nos resultados. Biologia e Geologia, História A e Economia A também 
têm médias superiores às médias nacionais (em cerca de 7%, 7% e 10% respetivamente) e com 
progressões positivas. Português, Matemática A e Física e Química A apesar de médias de 
período equivalentes ou superiores às médias nacionais, terem tido progressões de resultados 
negativas de baixa expressão. 

No ano letivo de 2014-2015, os resultados nas provas de avaliação externa são 
superiores às metas nacionais estabelecidas para 2015 nos 1º e 3º ciclos e ligeiramente 
inferiores no 2º ciclo. 

No Ensino Secundário, todas as disciplinas, com exceção de Português e de Filosofia, 
têm média de exame superior à média nacional. Em relação aos alunos que terminaram o 
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ensino secundário temos uma taxa de sucesso de 74,3% (50 alunos não concluíram o ensino 
secundário em 2014), inferior à meta nacional de 88% estabelecida para 2015. A maior taxa de 
sucesso verifica-se nos Cursos de Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades, com uma 
taxa de sucesso de 85,03% e de 100%, respetivamente. Os Cursos de Socioeconómicas e o de 
Artes Visuais são os que apresentam menor taxa de sucesso. 

A última Avaliação Externa do Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio foi feita 
no ano letivo 2009/2010 e na Escola Secundária Prof. José Augusto Lucas (ESPJAL) em 
2008/2009. No primeiro caso os resultados académicos foram avaliados com Muito Bom e 
referidos nos pontos fortes no relatório final. Na Escola Secundária a avaliação dos resultados 
académicos foi Bom e os resultados nos Exames Nacionais na disciplina de Matemática 
referido nos pontos fortes. Pensamos que, apesar das alterações sofridas num passado 
recente na sua tipologia, os resultados académicos continuam a ser um ponto forte do 
Agrupamento. 

 
Qualidade do sucesso 
No Agrupamento podemos encontrar, espalhados por todas as turmas em cada nível de 

ensino, alunos que têm desempenhos escolares que podem ser considerados bons ou mesmo 
muito bons. 

Não querendo ser exaustivos sobre esta matéria não podemos deixar de destacar os 
dados relativos à colocação dos alunos no ensino superior. Pela importância que tem para a 
vida dos alunos, acompanhamos todos os anos com particular interesse essa colocação e 
podemos dizer que no ano passado 44% dos alunos ingressaram nos cursos de primeira opção, 
tendo 8 alunos entrado em Medicina, o curso que, como se sabe, requer médias mais 
elevadas. Entre outros cursos ainda escolhidos também de médias de acesso muito altas 
destaca-se Engenharia Informática e de Computadores, Enfermagem e Medicina Veterinária. 

 
Abandono e desistência 
No que diz respeito ao abandono, ele tem vindo a diminuir: 2,63% em 2012-2013 e 

1,29% em 2013-2014, tendo mesmo, na avaliação dos resultados do final do ano passado, sido 
0,81%, podendo considerar-se residual. 

Não sendo considerado, em termos técnicos, abandono escolar, constatamos existir um 
grupo de alunos, na sua maioria a frequentar os 2 e 3º ciclos, que têm uma assiduidade 
irregular, evidentemente muito comprometedora das suas aprendizagens e sucesso escolar. 

 
2.2. Resultados Sociais 
Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 
Os alunos elegem os seus representantes nas turmas e participam na discussão de 

questões do seu interesse, nomeadamente junto dos seus diretores de turma e, no caso do 
básico, na disciplina de Educação para a Cidadania. Na escola EB2,3 Professor Noronha Feio e 
na ESPJAL todos os anos se realizam eleições para os órgãos diretivos da Associação de 
Estudantes. Algumas destas associações tiveram uma atividade diversificada, de cariz social, 
desportivo e lúdico. Na ESPJAL, a atual associação, até esta altura, organizou um torneio 
desportivo, a viagem finalistas e apoiou algumas atividades de projetos que decorreram na 
escola. 

O AELAVQ tem várias escolas consecutivamente galardoadas com a bandeira verde 
Eco-escolas desde há, pelo menos, cinco anos. À obtenção deste galardão subjaz um conjunto 
alargado de práticas, como a separação de lixos e reciclagem de materiais, a realização de 
exposições, a celebração do Dia Eco-escolas, a constituição do Conselho Eco-escolas e do Clube 
da Reciclagem, a classificação de medidas suscetíveis de reduzir custos energéticos. Em 2014, 
o AELAVQ foi o único agrupamento, a nível nacional, a ter três escolas com a bandeira verde 
Eco-escolas. 

O Projeto 4DDD, assim designado em 2014-2015, envolveu todo o Agrupamento Escolar, 
quer a nível dos docentes quer a nível dos alunos, proporcionando ainda dois grandes 
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momentos de convívio e participação ativa dos alunos e professores de todas as escolas do 
Agrupamento Escolar, consubstanciados no Concurso “Colorir a Terra” e na Exposição “Olhar a 
Terra”, para a qual todos colaboraram. Foi feito sempre um levantamento fotográfico e de 
vídeos das diferentes atividades, assim como a atualização constante das referidas atividades 
nas diferentes plataformas digitais do agrupamento (blogues “4DDDD” e “Olhar a Terra” e o 
facebook do agrupamento). Nas três sessões teatrais realizadas verificou-se também a elevada 
presença dos encarregados de educação e familiares dos alunos participantes nas peças, assim 
como de docentes, proporcionando um ambiente muito animado e salutar. 

As cinco Bibliotecas do AELAVQ estão integradas na Rede de Bibliotecas Escolares e 
Rede de Bibliotecas Concelhia. Definindo como objetivo primeiro "Apoiar e promover os 
objetivos definidos no Projeto Educativo”, as Bibliotecas tentam responder às necessidades de 
informação, pesquisa e leitura dos muitos alunos que procuram os seus serviços, 
constituindo-se como um centro pedagógico das escolas. Muitos docentes também já 
integraram a Biblioteca Escolar na sua prática letiva.  

As Bibliotecas Escolares constituem verdadeiros polos aglutinadores de projetos, de que 
se destaca o projeto nacional, “aLeR+”, procedente de protocolo assinado com a Rede de 
Bibliotecas Escolares, o Plano Nacional de Leitura e a Fundação Gulbenkian, numa parceria 
com o “National Literacy Trust” e o “Reading Connects Project”, do Reino Unido. A Escola 
Secundária foi convidada a integrar o projeto desde o seu lançamento, em junho de 2008, que 
começou por envolver apenas 33 escolas/agrupamentos do país com práticas já reconhecidas 
de promoção da leitura. Destinado a apoiar as escolas que pretendem desenvolver um 
ambiente integral de leitura, o objetivo central do projeto aLeR+ é colocar a leitura e o prazer 
de ler no centro do Projeto Educativo de Agrupamento (PEA). 

No caso do 1º Ciclo, o trabalho da docente bibliotecária passa, antes de tudo, por “levar 
a biblioteca aos alunos” e incutir-lhes o gosto pelo livro e pela leitura. 

 
Cumprimento de regras e disciplina 
Embora não se possa dizer que este Agrupamento seja pautado por questões de 

indisciplina, é frequente os comportamentos dos alunos, principalmente dos mais novos, 
serem referidos como constrangimentos para as aprendizagens nas aulas. 

Com o objetivo de minorar este problema existem os Gabinetes de Atendimento de 
Alunos na EB2,3 (GAP) e na ESPJAL (GB_At) que recebem os alunos com ordem de saída da sala 
de aula e têm uma ação orientadora e de gestão de conflitos. Estabelecem a ligação entre o 
aluno, o Diretor de Turma (DT) e as demais estruturas de apoio, de forma a encontrar as 
soluções que mais se ajustem a cada caso, desde o ponto de vista pedagógico ao ponto de 
vista disciplinar. 

Foi ainda criado, este ano letivo na ESPJAL, o Gabinete de Promoção do Sucesso (GPS) 
que tem como função, entre outras, prevenir situações de indisciplina procurando que esses 
alunos tenham um acompanhamento mais sistemático. 

 
Formas de solidariedade 
Com o apoio dos seus diretores de turma, os alunos da escola secundária participam 

todos os anos, por altura do Natal, no projeto “Turma Solidária” que tem como objetivo 
angariar alimentos, se possível característicos da quadra natalícia e brinquedos para doar às 
famílias carenciadas da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada e Dafundo 
e para as crianças da Casa do Parque. 

O AELAVQ integra e colabora ativamente com as três comissões sociais de freguesia 
existentes na sua zona de influência. Procedemos a várias campanhas de solidariedade, 
nomeadamente o Bar Solidário na Sala de Professores para angariar fundos para pagamento 
de contas das famílias carenciadas de Linda-a-Velha e prestamos apoio a estas famílias, com o 
fornecimento diário de sopas, através da comissão social de freguesia. 

 
 

http://www.literacytrust.org.uk/
http://www.literacytrust.org.uk/early_reading_connects
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Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 
Apesar de não haver um conhecimento sistemático do percurso escolar e/ou 

profissional após a saída da Escola, há algum conhecimento, em regra satisfatório, pois são 
muitos os alunos que, depois de saírem vêm à escola, para assistirem a atividades realizadas, 
como convidados para sessões várias, como apresentar um filme por si recomendado nas 
sessões semanais do Clube de Cinema ou simplesmente para revisitar a sua escola. 

A existência de uma associação de antigos alunos da ESPJAL representa, no nosso 
entender, de forma muito significativa o laço que fica à escola mesmo após a sua saída. Esta 
associação, muito dinâmica, que promove com regularidade encontros entre os seus membros 
no espaço da ESPJAL que lhes é cedido para esse efeito, em diversos momentos fez angariação 
de fundos que permitiram financiar pequenas obras de beneficiação e aquisição de algum 
material lúdico e didáctico, para os alunos. 

 
2.3. Reconhecimento da Comunidade 
Grau de satisfação da comunidade educativa 
Para a elaboração do PEA foram realizados questionários para aferir o grau de satisfação 

da comunidade escolar. Da análise das respostas a estes questionários concluiu-se que: 
Os alunos têm uma opinião claramente favorável do ambiente da Escola, da turma, da 

qualidade de ensino, das diversas estratégias de promoção do sucesso, exprimindo alguma 
preocupação com o comportamento e a (in)disciplina. Sobressai claramente a confiança no 
papel da Escola na construção do seu futuro. 

Os aspetos mais valorizados pelos professores são o bom ambiente, incluindo as 
relações entre professores, direção, pessoal não docente e alunos. 

Os encarregados de educação que responderam ao inquérito fazem uma apreciação 
muito favorável do Agrupamento, em termos globais, tendo a grande maioria referido que 
recomendam a Escola/ AELAVQ a familiares e amigos, avaliando positivamente a organização e 
funcionamento do AELAVQ e a qualidade de ensino e realçando também a qualidade do corpo 
docente e o ambiente da Escola. 

 
Formas de valorização do sucesso dos alunos 
O reconhecimento dos sucessos dos alunos, traduzido no Dia do Diploma, nos Prémios 

de Mérito por valor ou excelência e no Prémio Professor Noronha Feio concretiza-se em 
cerimónias de entrega de diplomas, como forma de incentivar e valorizar os resultados sociais 
e académicos, reforçando a sua autoestima e constituindo um incentivo para as 
aprendizagens. 

 
Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade educativa 
A estreita relação com as entidades locais, expressa no desenvolvimento de iniciativas 

conjuntas e na cedência e/ou partilha de equipamentos e de espaços, evidencia a integração 
do Agrupamento na comunidade e o papel fundamental que assume na prestação do serviço 
público. São exemplo as parcerias com instituições, empresas e associações, salientando-se a 
câmara municipal (educação, ambiente, desporto, etc…) e as Uniões de Freguesia e a Freguesia 
de Barcarena, a Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo e a Associação dos Antigos Alunos 
da Escola Secundária de Linda-a-Velha (AAA_ESLAV). 
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3. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 
Como já referido anteriormente, partindo do conhecimento, experiências e da avaliação 

do trabalho feito em cada uma das unidades anteriores ao presente Agrupamento, 
procurou-se aprofundar as medidas adotadas com êxito no passado, mas sobretudo desenhar 
soluções para os aspetos a melhorar, monitorizando-as, para daí aferir a sua eficácia. 

 
3.1. Planeamento e articulação 
Gestão Articulada do Currículo 
Neste particular um dos aspetos que era importante retificar era a gestão vertical do 

currículo. 
Assim, com a constituição dos Departamentos do novo Agrupamento ELAVQ, 

privilegiou-se uma sequencialidade a nível dos 2º, 3ºciclos e Secundário, como é visível no 
Regulamento Interno com o exemplo do Departamento de Matemática a integrar os Grupos 
de Recrutamento (GR) 230 e 500. 

Mais recentemente, por força da introdução do Inglês no 3º ano e 4.º anos de 
escolaridade, do Departamento de Línguas Estrangeiras fazem parte para além dos GR 220, 
320, 330, 350 e o recém-criado 120. 

 
Contextualização do currículo e abertura ao meio 
Destacamos neste ponto os protocolos formais celebrados em 2008 e em 2009 com a 

Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, sediada em Linda-a-Velha, quer pela então Escola 
Secundária de Linda-a-Velha quer pelo ex-Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio. 
Estes protocolos têm como objetivo principal assegurar o ensino especializado da música aos 
alunos de nível básico e/ ou secundário que optem pela sua frequência, garantindo-lhes todas 
as condições de acessibilidade e de compatibilidade entre horários de ambas as escolas, por 
integração em turmas próprias.  

 
Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos 
Mediante a análise do sucesso dos alunos, periódica e anual, que é feita com carácter 

sistemático, nas diferentes instâncias pedagógicas (GR, Departamento, Conselho Pedagógico), 
e a análise feita em sede de Conselho de Turma ou de Docentes são, por um lado 
definidas/reformuladas metodologias, estratégias e práticas pedagógicas, por outro e 
atendendo às dificuldades específicas de cada aluno definidas formas de apoio educativo, ou 
procura de ofertas escolares alternativas, mediante o recurso aos serviços do SPO e/ou 
Educação Especial. 
 

Coerência entre ensino e avaliação 
Valorizando o trabalho colaborativo entre os docentes são definidos critérios de 

avaliação comuns aos diferentes anos/disciplinas, elaboradas matrizes dos instrumentos de 
avaliação, assim como é feita uma aferição destes últimos. Claro que, como referido 
anteriormente, esta aferição resulta de uma análise crítica sobre a eficácia das metodologias, 
estratégias e práticas pedagógicas. 

 
Trabalho Cooperativo entre Docentes 
Para possibilitar e facilitar este tipo de trabalho fundamental, logo ao nível do 

planeamento do ano letivo (distribuição de serviço, elaboração de horários…) há a 
preocupação de disponibilizar no horário dos professores do 2º e 3º ciclo e ensino secundário 
tempos não letivos comuns, para um trabalho regular por nível/ano de escolaridade. 

Nestes ciclos de estudos procura-se a formação de equipas pedagógicas, por forma a 
que os docentes tenham sempre outro(s) colegas com quem debater a especificidade desse 
nível/ano de escolaridade.  

O 1º ciclo não ficou esquecido neste processo os professores reúnem mensalmente por 
conselhos dos anos de escolaridade, presididos pelos 4 coordenadores de ano. Assim, foi 
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possível viabilizar este espaço de trabalho colaborativo aos docentes das 5 escolas dispersas 
geograficamente. 

 
3.2. Práticas de Ensino 
Adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de 
aprendizagem das crianças e dos alunos 
Fruto do trabalho referido anteriormente determinam-se adequações a nível do ensino 

às capacidades dos alunos que passam nomeadamente pelo apoio direto dos docentes de 
apoio no 1º ciclo, do reforço educativo de apoio às disciplinas em que revelam maior 
dificuldade (individualmente ou pequeno grupo) nos restantes ciclos de ensino. 

Se é verdade que os alunos com mais dificuldades merecem uma atenção particular e 
obrigam, muitas vezes, a mobilizar grande parte das energias e dos meios do agrupamento, 
não é menos verdade que as escolas que o compõem têm apostado claramente num 
incremento da qualidade, procurando potenciar as capacidades dos alunos, dando 
oportunidade a todos eles para que os fracos tenham sucesso, os alunos médios sejam bons, 
os bons se tornem muito bons e os muito bons alcancem a excelência. 

Assim, a criação da oferta de “oficinas” e salas de estudo, e o modo como está 
organizado o Apoio ao Estudo no 2º ciclo (em par pedagógico) tem procurado dar resposta não 
só à diversidade de capacidades, mas também aos ritmos de aprendizagem dos alunos. A 
adesão a este tipo de ofertas tem aumentado, uma vez que se procurou inseri-las dentro da 
mancha horária das turmas de uma forma mais atrativa. 

Um dos grandes constrangimentos ao recurso a uma pedagogia diferenciada que 
respeite o ritmo dos alunos é a dimensão do grupo/ turma. Porém, a introdução de par 
pedagógico em determinadas disciplinas tem permitido ultrapassar em parte esta dificuldade. 

 
Adequação das Respostas Educativas às Crianças e aos Alunos com Necessidades 
Educativas Especiais 
Feita a referenciação, o mais precocemente possível das crianças e alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) são consubstanciadas no Programa Educativo 
Individual (PEI) as medidas adequadas à sua especificidade de acordo com o Relatório 
Técnico-Pedagógico (RTP). 

Os 114 alunos com NEE do AELAVQ dispersos pelas 7 escolas, desde o pré-escolar ao 
Secundário, são apoiados por 12 docentes de Educação Especial. 

Se nalguns casos, as adequações no processo de ensino e/ou de avaliação passam pelas 
práticas dos professores titulares de turma, ou professores do Conselho de Turma, noutros há a 
necessidade de adequações curriculares, ou mesmo de Currículos Específicos Individuais. 
Consoante os casos, são disponibilizados apoios diferenciados que vão dos apoios pedagógicos 
acrescidos nas disciplinas curriculares, aos apoios especializados para reforço e 
desenvolvimento de competências específicas desenvolvidas por docente da Educação 
Especial. O recurso a terapias diversas é disponibilizado pelos Centros de Recursos para a 
Inclusão através de um Protocolo entre os Ministérios da Educação e da Saúde. 

Recorde-se ainda que se trata do único agrupamento de escolas do Concelho de Oeiras 
com duas unidades de multideficiência, uma de 1º ciclo em funcionamento na Escola EB1/JI 
Narcisa Pereira e outra de 2º e 3ºciclos em funcionamento na Escola EB2,3 Professor Noronha 
Feio, dispondo de uma sala propositadamente concebida para a aprendizagem de “atividades 
da vida diária”, o “Espaço Girassol”.  

 
Exigência e Incentivo à melhoria de desempenhos 
Como foi referido anteriormente, os momentos visíveis da exigência e incentivo à 

melhoria de desempenho são a atribuição dos Prémios de Mérito, por valor ou excelência, o 
destaque dado no Dia do Diploma aos alunos do Ensino Secundário, e o reconhecimento pelos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras (SIMAS) do melhor aluno deste 
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nível de ensino, que nos apraz referir terem, nos últimos anos, sido os nossos alunos com as 
melhores médias. 

 
Metodologias Ativas e Experimentais no Ensino e nas Aprendizagens 
Há um recurso generalizado às TIC permitindo uma prática de ensino/ aprendizagem 

mais dinâmica. O recurso à Plataforma Moodle é também uma ferramenta usada sobretudo 
nos níveis etários mais elevados. 

Basta percorrer o Plano Anual de Atividades (PAA) para nos apercebermos como as 
visitas de estudo e as aulas de campo constituem uma prática generalizada permitindo 
metodologias mais activas. 

Uma prática mais recente consiste em os alunos do Ensino Secundário se deslocarem às 
escolas do 1º ciclo para com os mais novos realizarem experiências na área de ciências e outras 
atividades. Está patente também na Semana das Ciências este caráter essencialmente prático 
do ensino/ aprendizagem. 

 
Valorização da Dimensão Artística 
A preocupação com a valorização da dimensão artística está consubstanciada quer a 

nível do Projecto Educativo de Agrupamento (PEA) quer no consequente PAA. 
São exemplos: o Projeto 4DDD, os concursos literários promovidos pelo projeto ALer+ 

que, no presente ano lectivo, foi sobre o tema “Alice no país de...” destacando os vencedores 
nos diferentes ciclos de estudos, quer a nível da Poesia quer da Prosa e o concurso “Já cá 
canta”, que tem por objetivo descobrir, promover e desenvolver aptidões artísticas em jovens 
com talento para a música, nas áreas de canto ou instrumento. 

Também o Clube de Cinema “Gostos Discutem-se” realiza sessões semanais de 
visionamento, debate sobre filmes propostos pelos próprios alunos ou por professores e 
convidados, nomeadamente realizadores que se têm disponibilizado para intervir nesta nossa 
actividade regular, que vai já na 205ª sessão decorridos 7 anos da existência. Anualmente 
promove um concurso de curtas metragens cuja realização, enredo e actores é dos próprios 
alunos. 

 
Rentabilização dos Recursos Educativos e dos Tempos dedicados às Aprendizagens 
A componente não letiva dos professores é destinada maioritariamente ao apoio direto 

aos alunos, nas suas diferentes modalidades como já foi referido acima. 
Atualmente este número de horas, assim como o Crédito atribuído ao Agrupamento é 

insuficiente, constituindo um constrangimento para levar a soluções desenhadas para a 
promoção do sucesso. O Conselho Pedagógico (CP) debate e propõe as prioridades de 
atribuição destas horas que são tidas em conta na distribuição de serviço letivo e não letivo. 

 
Acompanhamento e Supervisão Pedagógica 
Este é feito pelas estruturas pedagógicas nomeadamente valorizando as lideranças 

intermédias. Assim, o Coordenador de Departamento, coadjuvado pelos subcoordenadores de 
GR, ciclo ou ano, fazem um acompanhamento e supervisão periódicas, prestando maior 
atenção aos professores com menor experiência profissional ou recentemente integrados no 
Agrupamento. 

Das análises feitas ao desenvolvimento do processo ensino/ aprendizagem, procura-se 
detetar precocemente situações em que quer pelo insucesso, quer por questões de carácter 
disciplinar, ou mesmo referenciadas pelos alunos/encarregados de educação merecem um 
acompanhamento mais personalizado. 

Dependendo dos casos, há uma verificação mais sistemática do cumprimento das 
planificações, das metodologias mais adequadas, da coerência dos instrumentos de avaliação e 
mesmo da prática letiva. 
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3.3 Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens 
Diversificação das formas de avaliação e aferição dos critérios e dos instrumentos de 

avaliação 
Como referido anteriormente, a aferição dos critérios e dos Instrumentos de avaliação, é 

feita em reuniões de trabalho entre os docentes do mesmo GR, por ciclo e ano de 
escolaridade, e a diversificação das formas de avaliação têm em conta o que é preconizado nos 
PEI. 

 
Monitorização interna do desenvolvimento do currículo 
É prática consolidada no Agrupamento a avaliação sistemática dos resultados escolares 

nos diversos níveis. Assim, no final de cada um dos períodos, nos diversos Departamentos, os 
professores procedem a uma reflexão conjunta dos resultados obtidos em cada disciplina e em 
cada nível, referenciando casos especiais de avaliação, procurando determinar as causas do 
insucesso e trocando impressões sobre os casos de sucesso. As conclusões dessa reflexão são 
apresentadas e discutidas no último CP de cada período, que determina a taxa de insucesso 
que obriga à apresentação de justificação registada em ata, nas reuniões de avaliação de todos 
os Conselhos de Turma/ Conselho de Docentes. É precisamente em sede de Conselho de 
Turma que os resultados da turma e, mais particularmente, do aluno, são avaliados. Esses 
resultados, trabalhados posteriormente, numa perspetiva globalizante e comparativa (aluno - 
disciplina – turma – ano – ciclo) são discutidos, no início do período seguinte primeiro, em 
reuniões de Departamento/Grupo e depois no CP, no sentido de determinar as estratégias de 
melhoria, destacando-se, os novos apoios, a coadjuvação em sala de aula, as tutorias e os 
eventuais ajustes às planificações. 

No final do ano, são analisadas as taxas de retenção nos vários anos de escolaridade e 
do abandono/desistência escolar, assim como os resultados nos exames nacionais, do 4º ao 
12º ano, tendo em consideração as metas nacionais definidas para o ano 2015. 

 
 
 
Eficácia das medidas de promoção do Sucesso 
São também apreciadas a eficácia das medidas de promoção do sucesso, 

nomeadamente, as oficinas nos anos terminais de ciclo/disciplina, o Apoio ao Estudo no 2º 
ciclo, a coadjuvação em sala de aula, os pares pedagógicos, as medidas de apoio pedagógico 
acrescido, tirando daí as necessárias ilações para a correção e planeamento, quer ao nível do 
ano letivo quer para o lançamento do próximo ano. A título de exemplo, conclui-se já que os 
apoios dados por professores que não são os da turma têm um menor impacto na promoção 
do sucesso, fundamentalmente pela desistência por parte dos alunos. 

 
Prevenção da Desistência e do Abandono 
Neste aspeto o trabalho do DT é fundamental pelo contacto regular com os 

pais/encarregados de educação por forma a compreender as eventuais causas desta situação. 
A procura de percursos/ soluções alternativas, devidamente acompanhada pelos 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), tenta dar resposta a situações limite, procurando 
travar aquelas tendências. 

Em caso de não cooperação ou de impotência dos pais/encarregados de educação é 
procurada a intervenção da CPCJ. 

A equipa do GPS é um precioso meio para, quer através de tutorias, quer de contactos 
informais com os alunos, procurar perceber as causas pessoais deste tipo de alunos que os 
levam a desinvestir na Escola. 
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4. LIDERANÇA E GESTÃO ESCOLAR 
4.1. Liderança 
Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola 
Com a formação do novo Agrupamento, a gestão desta nova unidade orgânica, cujo 

número de elementos da equipa de apoio ao Diretor se manteve igual viu, para além de outros 
constrangimentos, o universo das crianças e alunos atingir um total de 2633; o número de 
edifícios escolares atingir um total de 7 e a sua geografia de distribuição perpassar duas Uniões 
de Freguesia e uma Freguesia. Viu ainda as identidades das anteriores unidades orgânicas 
extinguirem-se encontrando-se perante um novo gigante recém-nascido e sem identidade. A 
construção de uma nova identidade de agrupamento foi, portanto, uma prioridade, estando 
consignada num dos vetores estratégicos do novo agrupamento: “Promover a identidade e 
coesão do agrupamento”. 

A atual equipa do Diretor nasce também da aglutinação das equipas dos anteriores 
Diretores das unidades orgânicas que se juntaram. Esta aglutinação de equipas só foi possível 
graças à grande aproximação das visões estratégias dos Diretores das anteriores unidades 
orgânicas. 
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Esta empatia de visões de escola foi sem dúvida um fator facilitador na construção de 
uma nova identidade e na conquista da motivação dos diversos atores para, de forma 
determinada e coesa, levarem à prática a missão da escola pública. No entanto o conjunto dos 
vetores estratégicos em jogo encerravam, em si próprios, uma tremenda exigência do ponto 
de vista da gestão. A aglutinação de duas entidades cujos resultados escolares se encontram 
tradicionalmente acima da média, associados às grandes expectativas que as famílias 
depositam no serviço educativo prestado e dentro de uma visão de escola pública que se quer 
de grande qualidade e acessível a todos colocaram, sem dúvida um desafio enorme ao Diretor 
e a toda a sua equipa. 

As exigências que se colocavam em resultado da nova realidade obrigaram a um 
conjunto de orientações que pudessem resultar a favor da visão estratégica definida pelo 
Diretor. 

 
 
Valorização das lideranças intermédias 

 
(estrutura de gestão) 
 
A nível da equipa de apoio ao Diretor pelas características do novo Agrupamento de 

Escolas houve absoluta necessidade de manter dois elementos da equipa de apoio ao Diretor 
vinculados geograficamente à escola sede do antigo Agrupamento. Sabendo dos 
constrangimentos que tal poderia acarretar, foi feita esta aposta com a convicção de que seria 
a escolha mais favorável ao desempenho da missão da escola, mantendo uma proximidade às 
escolas do 1.º e 2.º ciclo de Queijas, Queluz de Baixo e Tercena. 
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(conselho pedagógico) 
 
Na defesa da sustentabilidade dos bons resultados escolares, houve um nítido 

investimento nas estruturas pedagógicas intermédias ligadas ao 1.º ciclo, com duas 
coordenadoras de departamento com assento no CP e quatro coordenadores de ano (sem 
assento no CP). 

 

 
(secções do conselho pedagógico) 
 
As atribuições e competências quer, dos Coordenadores de Departamento e 

Subcoordenadores têm permitido um maior acompanhamento dos docentes dos diversos 
níveis de ensino, como atrás referido. 
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Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras 
Soluções inovadoras a destacar 
 
A última avaliação interna veio confirmar a nossa perceção sobre a existência de 

problemas na esfera da comunicação, a diversos níveis. A perceção deste problema está 
também intimamente ligada à dispersão geográfica do AELAVQ. Foi assim que a gestão se 
esforçou, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da formação de pessoal 
docente e não docente, na remodelação do software até então utilizado nas diferentes áreas, 
com particular incidência no software de alunos. Efetivamente o novo software, pela simples 
particularidade de funcionar como aplicação Web, permite o acesso a todos os docentes, 
mesmo geograficamente deslocados, com a única condição de terem ligação à Internet. Esta 
questão “encurtou”, desde logo, as distâncias entre os vários edifícios escolares do 
Agrupamento. Prudentemente optou-se primeiro pela adesão ao software “Inovar Alunos” e, 
mais tarde, implementaram-se as restantes aplicações Inovar. Mas não se “encurtaram” 
apenas as distâncias entre os edifícios escolares. O acesso dos pais ao Inovar Consulta, a 
facilidade de comunicação eletrónica entre DT e Encarregados de Educação (EncEd) 
diretamente através do Inovar foi, sem dúvida, um salto de gigante no estreitar das 
comunicações entre a escola e o exterior, por diversas vezes elogiadas por estes últimos. 

 
Parcerias e Projetos 
Destacamos neste ponto a parceria com o Centro de Estudos de Sociologia da 

Universidade Nova de Lisboa (CESNOVA) através da qual, por via do projeto Rede ESCXEL nos 
tem sido possível obter estudos detalhados sobre a evolução dos resultados escolares  através 
de um processo contínuo e sistemático de comparação das performances entre o nosso 
agrupamento e as outras escolas associadas (benchmarcking). 

 
Motivação das pessoas e gestão de conflitos 
O conflito está sempre presente em qualquer organização. Nas escolas, lidamos o 

conflito a vários níveis, nos quais destacamos: Aluno-Aluno; Aluno-Professor; Aluno-Assistente 
Operacional (AO); AO-AO; Professor-AO; Encarregado de Educação (EE)-Professor; EE-Escola. 
Quanto aos conflitos aluno-aluno e/ou aluno-Professor e/ou Aluno-AO: 

-. Relativamente ao conflito Aluno-Aluno; Aluno-Professor; Aluno- AO o GPS/ GAP/ 
Gb_AT procura responder a estas questões como já referido anteriormente. 

-. Do mesmo modo, nos conflitos do tipo AO-AO e/ ou Professor-AO, existe sempre uma 
grande abertura por parte da equipa de apoio ao Diretor no sentido de ajudar a dirimi-los. Em 
geral solicita-se que os envolvidos apresentem por escrito as suas razões e, numa fase seguinte 
e sempre procurando envolver o AO com funções de coordenação e supervisão, promove-se 
uma pequena reunião em que, de uma maneira geral, se desfazem os mal-entendidos e se 
esclarecem as questões que estiveram na base do conflito. Em função da gravidade do 
conflito, tomam-se as medidas subsequentes previstas na lei e demais medidas para prevenir 
reincidência de casos similares. 

-. Quanto ao conflito do tipo EE-Professor, que não conseguiu ser resolvido pelo DT e 
que chega ao conhecimento do Diretor (geralmente via e-mail), procura-se, numa primeira 
fase, obter de imediato informações escritas por parte do professor em questão e também por 
parte do coordenador de departamento ou do subcoordenador de grupo (eventualmente, se 
se justificar, também do DT). Analisada a documentação escrita, lavra-se resposta ao EE, ou 
promove-se reunião entre este e o DT, de forma a sanar o conflito em questão. Em casos mais 
sensíveis, esta reunião pode ser efetuada com o Diretor, ou com alguém da sua equipa de 
apoio. 

-. Por fim, os conflitos do tipo EE-Escola(ou agrupamento), procura-se sempre responder 
no prazo definido na Lei, seja por via de Livro Amarelo, ou por via diversa. 

Em suma, existe uma prática, assumida pelo Diretor e toda a sua equipa de apoio ao 
nível da gestão de conflitos, de forma a que estes sejam tratados com o máximo de dignidade 
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e celeridade. Todo o esforço que é depositado na resolução do conflito, vê a sua compensação 
na satisfação quer, dos destinatários da missão quer, nos diversos atores internos, criando 
ambientes sãos, genuínos e, por isso, promotores de motivação e sinergias. Consideramos que 
a motivação dos vários agentes do ensino e da educação numa comunidade escolar resulta em 
primeira linha de uma visão de escola que seja entendida por todos e que a todos oriente para 
um mesmo fim: a missão de ensinar e fazer aprender. Os valores, lema, princípios e vetores 
estratégicos patentes na “visão” do Diretor, associados a: atuação democrática; decisões 
assentes em critérios construídos com a participação de todos e entendidos por todos (por ex.: 
critérios de formação de turmas; critérios de distribuição de serviço; outros critérios de 
natureza diversa definidos em regulamento interno e o profundo respeito pelos demais 
critérios estabelecidos na Lei), promovem a verdade e a transparência, favorecendo o 
estabelecer de climas de confiança, de tranquilidade propícios à aprendizagem, ao sucesso e, 
consequentemente, à motivação de todos: dos agentes e daqueles a quem se destina a razão 
de ser da existência das organizações educativas, os alunos. 
 

4.2. Gestão 
Critérios e práticas de organização e afetação dos recursos 

Remetemos o assunto deste título para o segundo parágrafo do ponto 1.4 deste documento e 
para os critérios definidos no regulamento interno deste agrupamento. 
 

Critérios de constituição dos grupos e das turmas, de elaboração de horários e de 
distribuição de serviço 

Fruto da monitorização do ensino e da aprendizagem são propostos pelo CP critérios para a 
constituição dos grupos e das turmas, elaboração de horários e distribuição de serviço, dos 
quais já foram referenciados vários exemplos. 
 

Avaliação do desempenho e gestão das competências dos trabalhadores 
A avaliação de desempenho nos moldes da legislação em vigor, com a contingência que 

resulta da aplicação de quotas para as várias menções avaliativas, pode constituir uma fonte 
geradora de situações de injustiça, de conflitos e, consequentemente, de desmotivação de 
uma parte significativa de trabalhadores. É, pois, uma matéria cuja sensibilidade e dificuldades 
inerentes à sua natureza, pode ser aproveitada a favor da mobilização dos trabalhadores, se 
for tratada, mais uma vez, com critério, com coerência em relação a todo o fio condutor da 
organização e, sobretudo, com rigor. No nosso agrupamento os objetivos gerais da 
organização, os objetivos mais específicos em resultado das funções de cada trabalhador bem 
como as competências estabelecidas também de acordo com as funções de cada trabalhador 
(Assistente Operacional, Assistente Técnico e Docentes), procuram uma coerência 
intimamente ligada ao PEA. 

Porém é reconhecido o mérito na avaliação proposta pelo avaliador mesmo que, em 
sede de Conselho Coordenador de Avaliação (CCA) ou Secção de Avaliação de Desempenho 
dos Docentes (SADD), no caso dos trabalhadores docentes, tal não possa ser considerado 
como avaliação final, fruto da aplicação das quotas para as menções mais elevadas. 

 
Promoção do desenvolvimento profissional 
O Centro de Formação de Escolas do Concelho de Oeiras (CFECO), após a identificação 

das necessidades formativas do pessoal docente e não docente, implementa os planos de 
formação adequados às prioridades definidas. O AELAVQ indicou ao CFECO as prioridades de 
formação - ainda que não tenha procedido à elaboração formal de um Plano de Formação por 
falta de recursos humanos e financeiros - e o pessoal docente e não docente tem realizado as 
ações de formação que são identificadas e disponibilizadas pelo CFECO, bem como ações de 
formação promovidas internamente e destinadas a vários setores da comunidade escolar 
designadamente: aos serviços administrativos - legislação laboral, software, nas áreas de 
Pessoal, Contabilidade e Alunos, aplicações informáticas designadamente folha de cálculo 
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EXCEL; ao pessoal docente - plataforma Moodle, metas curriculares de Português e 
Matemática, aplicação informática EXCEL; formação para diretores de turma no âmbito do 
programa "Eu passo"; aos assistentes operacionais - ações sobre primeiros socorros e 
aplicação informática EXCEL. 

 
Eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa 
Para além das soluções informáticas “Inovar” já referidas, este agrupamento sempre 

apostou muito nas novas tecnologias, em várias frentes: a) o sistema SIGE de cartões 
magnéticos; b) um alojamento Web com três domínios diferentes, onde estão albergados 
vários sites de escolas do agrupamento, mais de 30 contas de e-mail e c) 4 plataformas 
Moodle, sendo uma destas para apoio exclusivo às estruturas de gestão e pedagógica. 

 
4.3. Autoavaliação e melhoria 
Coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria 
É sempre difícil, em qualquer organização escolar pública, criar uma Equipa de 

Auto-avaliação. A maioria dos docentes não tem conhecimentos suficientes nestas áreas de 
forma a garantir um trabalho credível e de qualidade. Uma das soluções ao alcance das escolas 
passa por proporcionar à equipa de auto-avaliação formação nesta área para, a partir daí se 
poder desenvolver o seu trabalho. 

Já no decorrer do mandato de Diretor do novo Agrupamento de Escolas, foi constituída 
uma Equipa de Auto-Avaliação, constituída por elementos docentes representantes dos 
diferentes ciclos que se dedicou a trabalhar as esferas da comunicação do trabalho 
colaborativo, do qual se junta relatório. Das conclusões apresentadas, o Diretor implementou, 
logo no ano seguinte, condições para a realização do trabalho colaborativo, nomeadamente ao 
nível da distribuição de serviço, por um lado e, por outro, a formação de um gabinete de 
imagem e comunicação. 

Por outro lado houve a necessidade de envolver toda a comunidade educativa num 
processo de auto-avaliação mais abrangente para identificarmos a satisfação e qualidade do 
serviço educativo prestado no sentido de elaborar o PEA. Tendo sido um verdadeiro êxito a 
adesão de toda a comunidade educativa chamada a colaborar nomeadamente na resposta aos 
questionários que permitiram a construção, embora demorada, do referido PEA. 

A Secção do CP com a designação “Avaliação Interna do Agrupamento, Formação” 
contribui também para a auto-avaliação mediante a análise dos resultados escolares e a 
identificação das necessidades de formação. 

 
Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos planos de melhoria 
A ESPJAL foi avaliada em 2008 e, em resultado das conclusões dessa avaliação externa, 

aderiu ao Projeto Turma Mais para ultrapassar aspetos a melhorar ao nível do insucesso do 
sétimo ano, motivado principalmente por indisciplina. Embora hoje já não exista esse projeto, 
o facto é que, ao ter-se conseguido pô-lo em prática durante dois anos com sucesso, isso 
ajudou a enraizarem-se muito boas práticas desde aí, nomeadamente o cuidado em criar e 
manter as equipas pedagógicas na conceção dos conselhos de turma do ensino básico, 
aquando da distribuição de serviço no início de cada ano letivo. 

O ex-Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio foi avaliado em 2009 tendo sido 
avaliada com a menção de “Suficiente” o domínio “Capacidade de Auto-regulação e Melhoria 
do Agrupamento”. O então Diretor do ex-Agrupamento constituiu uma Equipa de 
Autoavaliação cujo relatório final foi publicado em Fevereiro de 2012. Tendo vindo a agregar 
em Junho do mesmo ano, não houve oportunidade para implementar as ações de melhoria. As 
conclusões dessa avaliação, conjugadas com as conclusões da avaliação de outros relatórios de 
avaliação da escola secundária foram fundamentais para a conceção do projeto de intervenção 
do Diretor e a definição dos vectores estratégicos de atuação. 

Como se referiu no ponto anterior, a constituição de equipas de docentes com a missão 
de proceder à avaliação interna do Agrupamento, foi uma dificuldade detetada em momentos 
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de avaliação externa e corrigidas a posteriori pelos Diretores respectivos. Alguns elementos da 
equipa de auto-avaliação aqui referidos, vieram a integrar a equipa de avaliação interna no 
novo agrupamento. 

 
Continuidade e abrangência da autoavaliação 
A demonstração de que as práticas de auto-avaliação passaram a fazer parte integrante 

dos ciclos de gestão do Diretor, observa-se no cuidado que houve em consubstanciar os 
objetivos e metas do PEA numa trabalhosa, abrangente e cuidada avaliação interna. 

 

 
(momentos em que ocorreram avaliações internas e externas ao longo do tempo) 

 
Como se pode constatar foram grandes as contingências ao longo deste processo 

avaliativo do ora AELAVQ, pela descontinuidade temporal e desidentificação das organizações 
iniciais. 

Estamos agora no momento em que, com a avaliação externa que ora se inicia, 
tenhamos uma apreciação objetiva que nos permita desenhar o plano de melhoria que 
esperamos. 

 


