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Agrupamento de Escolas da Lousä

CONTRADITORIO

Tendo sido recepcionado no dia 21 de Maio de 2010 o relatOrio relativo a avaliacdo
externa realizada nos dias 27, 28 e 29 de Janeiro de 2010 pela Equipa da Avaliaedo
Externa nomeada para o efeito, e apOs divulgacdo do respectivo relatOrio junto do
Presidente do Conselho Geral, elementos da Direcedo do Agrupamento, Presidentes das
Associacôes de Pais, Coordenadora da Equipa de coordenacdo do processo de avaliaedo
interna e ainda elementos do Conselho pedagOgico, vimos por este meio exercer o
direito de contraditOrio.

Da analise feita por estes elementos, cumpre-nos dizer o seguinte:
0 guido orientador para a avaliacdo extema das escolas é urn born instrumento
de trabalho, reconhecido por este Agrupamento, potenciador de boas praticas, e
que tern estado subjacente ao trabalho desenvolvido no Agrupamento e
a elaboraedo dos seus documentos orientadores.
0 mesmo ndo se pode dizer quanto ao tempo previsto para a avaliaedo (tres
dias), que nos pareceu ser manifestamente insuficiente para o cruzamento de
informaedo que permitisse uma clara recolha de evidacias e uma objectiva
andlise da realidade do Agrupamento e das suas escolas.
Talvez por esta razdo, as entrevistas decorreram sob grande pressdo, corn grande
insisténcia na detecedo dos aspectos negativos e fracos (que ha alguns,
naturalmente) e uma desvalorizaedo dos pontos fortes e aspectos positivos (que
sdo muitos).

Ndo competindo ao Agrupamento atribuir niveis nos diferentes parametros da sua
avaliacdo externa, rid() concordamos, contudo, corn o relatOrio apresentado, ndo nos
revendo nos resultados desta avaliaedo, por entendermos que nela ndo esta espelhado
nem devidamente valorizado:

0 esforeo feito ao longo dos anos nas diferentes areas, no sentido de gerar
oportunidades iguais para todos os alunos, construir uma escola cultural e
democratica, urn espaeo civico de intervened°, de conhecimento, de
aprendizagem e socializaedo, em articulacdo corn a comunidade;
A relaedo de pertenca que os alunos tem corn o Agrupamento;
0 esforco desenvolvido em prol dos resultados que se traduz num elevado
sucesso educativo;
0 excelente "clima" de ESCOLA que, lamentavelmente, no decurso das
entrevistas, foi confundido corn excesso de emoedo,
Todos os pontos fortes do Agrupamento sendo, ao contrario, enunciados pontos
fracos que ndo reconhecemos.
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Passamos em seguida a andlise detalhada da avaliacdo por dominio.

1- Resultados
1.1 — Sucesso Academic°

Quando se afirma "Constata-se a refer'encia a taxas de sucesso insatisfatOrias
a Matematica, Ingles e Fisico-Quimica, que dificilmente sezo assumidas e
explicadas pelos diversos intervenientes da comunidade educativa", é
produzida uma afirmacdo parcelar e imprecisa, uma vez que, na Matematica, ha
resultados precisos, relativos a avaliacdo interna e externa, pelo que se esta a
falar de algo concreto, baseado em nnmeros reais e taxas comparativas. Pelo
contrario, na Fisico-Quimica, estamos a falar de sensaceies empiricas, ja que o
que foi referido pelos professores é que esta disciplina é uma das que regista
menor indice de sucesso, na escola. Contudo, nab sdo conhecidas as taxas de
sucesso, nesta disciplina, a nivel nacional, não sendo, pois, possivel proceder
comparacào dos resultados, pelo que a referencia a "taxas de sucesso
insatisfatOrias" carece de dados que a comprovem e/ou fundamentem. Ao nivel
interno, as taxas globais de sucesso obtidas na Fisico-Quimica, no trial-1i° 2006-
2009, foram de 74,3%, 74,2% e 77,1%, respectivamente. No caso do Ingles,
estamos apenas a falar da insatisfacdo dos professores relativamente a taxa de
sucesso de 78,6%, registada no 6° ano, em 2007-08, por esta ter sido inferior ao
habitual. As taxas de sucesso, na disciplina de Ingles, no trienio 2006-2009,
foram as seguintes: 2° ciclo - 93,3%; 87,3%; 86,3%; 3° ciclo — 90,4%; 91,5%;
97,7%.
Na linha 16, é referido que a discrepancia mais significativa entre a classificacdo
interna e externa, no que concerne as provas de afericdo do 6° ano, se registou
no ano de 2007-2008, em Matematica, e foi de -7,1%. Esta afirmacdo esta
incorrecta. Na verdade, a maior discrepancia foi registada no ano anterior, 2006-
2007, e foi de -8,9%. Uma vez que, em 2008-2009, o resultado obtido foi de
81,6%, ou seja, 2,9% superior a media nacional, isso significa que, em apenas
tees anos, o Agrupamento passou de uma taxa de 51% de sucesso para uma taxa
de 81,6%, o que equivale a dizer que, nestes tees anos, os resultados melhoraram 
em cerca de 30,6%.  Se tivermos em conta que, no mesmo periodo, os resultados
nacionais apenas melhoraram 18,8%, o saldo positivo do Agrupamento é
francamente superior e demonstra o grande esforco e o trabalho que este tern
desenvolvido, na area da Matematica.
No que diz respeito aos exames do 9° ano, afirma-se "A variactio dos resultados

justificada pelo Agrupamento apenas pelos diferentes niveis de capacidade
dos alunos", referindo-se esta afirmacdo ao facto dos resultados referentes ao
trienio 2006-2009 so serem superiores a media nacional, no ano de 2006-2007.
A verdade, é que os professores que leccionaram as turmas que, em 2006-2007,
obtiveram +6,7% e +4,9% que a media nacional, a Lingua Portuguesa. e
Matematica, respectivamente, foram exactamente os mesmos que leccionaram as
turmas nos anos seguintes, em que os resultados foram inferiores a media
nacional. Somos uma escola inclusiva, que integra urn elevado mamero de alunos
corn necessidades educativas especiais, facto que condiciona o ritmo e a
qualidade das aprendizagens nas turmas em que o ninnero destes alunos é
superior aquilo que seria o ideal. Este trabalho de integracdo tern sido
reconhecido pelas mais diversas entidades, mas ndo é algo que se faca sem
custos. A integracalo tem urn preco. Para comprovar o que acabamos de dizer,
apresentamos dados concretos. 0 ano de 2007-2008 e apresentado como sendo
aquele que regista maior discrepancia, ao nivel da Lingua Portuguesa, entre o

2



resultado obtido pelo Agrupamento, no exame, e a media nacional. Esta foi de
84%, enquanto que o Agrupamento se ficou pelos 72,4%, o que perfaz uma
diferenca de -11,6%. 0 Agrupamento levou a exame quatro turmas, uma das
quais, o 9°C, tinha urn estatuto especial por integrar 9 alunos sinalizados, como
tendo necessidades educativas especiais ou dificuldades de aprendizagem
severas. Isto aconteceu (ficarem na mesma turma), por serem alunos que tinham
o frances como Lingua Estrangeira I. Esta turma registou sempre, ao longo do
ano, resultados muito inferiores as restantes tress, por exemplo, registou 53% de
sucesso no 2° periodo, contra 74%, 67% e 72% das restantes. No exame, o
resultado obtido pela turma foi de 47%, contra os 74%, 87% e 93% obtidos
pelas restantes tress turmas. Se o Agrupamento apenas contasse corn as turmas
ditas "normais", entao a media obtida no exame nacional teria sido de 84,6%, ou
seja, +1,3% que a media nacional  e nap -11,6% que a referida media. Parece-
nos, pois, que os "diferentes niveis de capacidade dos alunos", interferem real e
decisivamente nos resultados. A titulo de curiosidade, refere-se que o professor
da turma que obteve os 47% de sucesso, no exame, era o mesmo da turma que
obteve os 93%.
Finalmente, saliente-se o facto das taxas de conclusdo do Agrupamento serem
sempre superiores a media nacional, nos tres s ciclos e no trier-1i° (98,8% no 1°
ciclo, 97,3% no 2° ciclo e 92% no 3° ciclo). Registe-se, ainda que no 2° ciclo
esta taxa foi 8,8%, 6,5% e 4,8% superior a media nacional. No 3° ciclo, a taxa
foi 11,8%, 6,2% e 8,4% superior a media nacional.
Registe-se ainda a elevada taxa de sucesso dos planos de recuperacao,
acompanhamento e desenvolvimento
Salientamos ainda o facto do abandono escolar ser nulo, uma vez que no trienio
nä° houve nenhum caso de abandono ern nenhum dos ciclos de ensino, pois, tal
como esclarecido a Equipa Inspectiva, a aluna sinalizada como provavel caso de
abandono, aluna de urn PCA, estava fora da escolaridade obrigatOria, tendo sido
excluida por faltas injustificadas, ao abrigo da legislacao em vigor na altura,
apesar de todos os esforcos conjuntos do Director de Turma e Encarregada de
Educacao.

1.2 Participacao e desenvolvimento civico.
Neste ponto é referido que "0 Projecto Educativo, o Plano de Actividades, o
Projecto Curricular e o Regulamento Interno, apesar de estarem acessiveis,

na generalidade, desconhecidos de um niimero significativo de elementos
da Comunidade Educativa". Desconhecendo a que numero de pessoas se refere
quando se fala de "mlmero significativo" (Qual é a amostra observada? Qual é o
patamar estabelecido para «diferenciar» o nirmero significativo? Esta estipulado
ou e comummente aceite ou conhecido?), nab deixa de ser para nos estranha tal
afirmacao, uma vez que todos os documentos estao disponiveis online e nas
diferentes Unidades Organicas. Tendo sido urn ano de mudanca de Projecto
Educativo e Regulamento Interno, todos os documentos foram faseadamente
discutidos nos diferentes Orgaos e apresentados e explicados nas reuniOes de
Representantes de Pais corn a Direccao. 0 conhecimento do conteficlo dos
documentos, para alem das accifies ja referidas, nao depende da accao do
Agrupamento.
A Associacao de Pais da EB 23 refere mesmo que "no dia em que os pais foram
recebidos pelos senhores inspectores foi afirmado por estes que os pais nao
tinham conhecimento do Regulamento da Escola, do Projecto Curricular e do
Projecto Educativo. 0 grupo de pais envolvidos nessa inspeccao informaram que
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os conheciam e sabiam onde podiam consultar esses documentos, contrariando
os senhores inspectores. E natural que nao os saibamos na Integra, mas o
Agrupamento apresenta-nos, no inicio do ano lectivo, o Regulamento e os
Projectos. A Avaliacao dos periodos tambern é bem informada, somos
convidados a vir a Escola pelos Directores de Turma e Direccao e a avaliacao é
afixada na Escola e no site".
Relativamente ao que se afirma na pagina 3, de que os alunos "nao esttio
representados nas equipas responstiveis" pela elaboracao dos documentos e
"Nilo esta constituida a Associactio de Estudantes", importa salientar que os
alunos participam activamente nas propostas para o Project° Curricular de
Agrupamento e restantes projectos do Agrupamento em sede de Formacao
Civica, Area de Projecto, Conselhos de Turma, Reuniao de Assembleia de
Delegados — que tem lugar tambern no 1° ciclo — e em projectos especificos de
ano, turma ou clubes, alem dos projectos nascidos de propostas de grupos de
alunos, que sempre foram acolhidos e analisados pela Direccao e Conselho
PedagOgico (ex: campeonatos inter-turmas, participacao em concursos,
preparacao de coreografias, requalificacao de salas tematicas e espacos - sala
CamOes, sala Beethoven, sala da Matematica, sala de Linguas-, ajardinamento
de espacos, pintura do Polivalente, etc. Participam activamente nos clubes da
escola (por exemplo, no Clube de Solidariedade, corn a recolha de alimentos,
entrada de superficies comerciais e junto da comunidade escolar para entrega
quer a Associacao Vida Abundante quer a distribuicao de cabazes pelo Natal a
familias carenciadas do concelho em articulacao corn a Rede Social concelhia e
recolha de roupa para entrega a alunos/familias carenciadas).
As normas sao amplamente trabalhadas. Os alunos sao auscultados e ouvidas as
suas propostas em relacao a qualidade e satisfacao dos servicos, seguranca e
funcionamento de actividades, atraves dos Inqueritos do ObservatOrio de Escola,
Areas de Projecto e da Biblioteca.
Os alunos sac, envolvidos nas actividades e revelam uma relacao de pertenca
corn o Agrupamento que se traduz pelo abandono nulo e pela sua elevada adesao
as actividades extra-curriculares, e ainda pelo elevado nilmero de alunos que, na
transicao para o 7° ano, manifestam desejo de continuar na Escola EB 23. De
salientar ainda o facto de muitos alunos que transitam para a Escola Secundaria,
continuarem a frequentar e participar nas actividades do Agrupamento.
E corn estranheza, portanto, que lemos no relatOrio, pagina 6, que os alunos tern
"reduzida participaclio na concepctio dos projectos curriculares de turma",
bem como as "actividades propostas pelos alunos estlio muito confinadas a
realizacclo da viagem de finalistas"
A titulo de exemplo refira-se ainda que a secretaria foi remodelada (retirado o
balcao de atendimento e substituido por atendimento open space) e que a Radio
Escolar foi criada na sequéncia de propostas dos alunos no ambito do Projecto
Escola Alerta e em articulacao corn o ATL, respectivamente.
Relativamente a Associacao de Estudantes perguntamos que norma define a
obrigatoriedade de os alunos constituirem uma Associacao de Estudantes no
Ensino Basico? Que actividades, espacos de dialog° ou relacOes foram
identificadas em falta pela inexistencia da Associacao? Que grupos da
comunidade estudantil verbalizaram essa falha que, ate a data, nunca foi
reportada a esta direccao?
Quanto a atribuicao de premios, tem sido, como alias foi explicado a Equipa
Inspectiva, opcao de Escola nao atribuir premios de excelencia relativamente ao
aproveitamento dos alunos, uma vez que o grande esforco dos tilltimos anos foi
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ter TODOS os alunos na Escola e criar neles laws de afecto e reconhecimento,
independentemente das suas capacidades. Por isso, os premios instituidos foram
sempre relativos a participacao civica, envolvimento em projectos,
comportamento, concursos, competicaes, torneios, alias sempre devidamente
acompanhados por elementos da Direccdo da Escola, para que os alunos sintam
que o seu empenho e participacdo sdo reconhecidos e valorizados.
Os premios a que se refere o texto da Inspeccdo, sdo referentes a uma situacdo
pontual ocorrida no Ultimo ano lectivo, no ambito da Seguranca e Disciplina, em
que foi opcdo do Conselho de Directores de Turma, devidamente fundamentada,
nab fazer a entrega, por se sentir necessidade de melhorar os criterios de
seleccdo.
O prernio de merito pelo aproveitamento surge nos criterios de permanencia na
Escola, na transicao entre o 6° e o 7° ano, em que esta prevista a possibilidade de
permanencia a alunos corn a melhor media final de 6° ano.
Estardo os premios de marito a ser interpretados, no RelatOrio, de uma forma
estrita, como recompensa pontual e de efeito efemero na vida dos alunos, em
oposicâo a uma estrategia de reconhecimento positivo, corn repercussao na vida
escolar dos alunos, que é a politica do Agrupamento?
Ndo entendemos, de todo, a afirmacdo " Existe pouca identificacilo dos alunos
corn o Agrupamento, concretizando-se principahnente em relay& aos que
frequentam a Escola-Sede, atravás da participacao em eventos externos."
Os pais sdo chamados a participar ndo so nas actividades extra-curriculares
promovidas pelo Agrupamento e Camara Municipal, mas tambem nas
actividades dentro de sala de aula, no ambito dos projectos curriculares de
turma, projectos curriculares de estabelecimento e no ambito do Projecto das
Bibliotecas Escolares, desde o Pre-escolar ao 3° Ciclo.

1.3 Comportamento e disciplina
Na redaccdo do texto sobre comportamento e disciplina, parece inferir-se que a
actuacdo do Agrupamento a este nivel é pontual e se circunscreve a resolucao de
"problemas que vtio surgindo". Importa referir que o Modelo de Trabalho em
Rede se baseia num trabalho sistematico, articulado e transversal, corn varias
vertentes: formacdo, prevencdo e actuacdo.
Relativamente ao facto de o Agrupamento ndo entender "a indisciplina como
um problema grave", ao contrario dos alunos, como parece tambem inferir-se
do texto, importa referir, como alias foi dito a Equipa de Inspeccao, que os
constrangimentos de falta de espaco e falta de Assistentes Operacionais
potenciam o aumento da indisciplina, que é monitorizada regularmente pela
Direccao e pela Equipa de Seguranca, verificando-se que, face aos
constrangimentos actuais, esta é uma questa-0 que esta muito controlada. Este
deveria ser, alias, um ponto a inserir nos Pontos Fortes.

1.4 Valorizacao e impacto das aprendizagens
Nao entendemos, de todo, a afirmacão que "A Major parte dos concursos e
projectos esta limitada aos alunos dos 2° e 3° ciclos." De facto, os concursos
estao abertos e sao incentivados para todos os Ciclos de Ensino, alias como
todos os concursos que são referidos no prOprio texto do relatOrio. Ha,
naturalmente, concursos e eventos que sào destinados a alunos de 2° e 3° ciclo e
outros destinados, particularmente, a alunos de 1° ciclo e pre-escolar.
As diferentes exposicOes, certames e eventos incluem, sempre, a participacao
dos alunos corn NEE, como se deve esperar de uma Escola Inclusiva.
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Acresce ainda que o relatOrio rid() refere a articulaedo feita a nivel Concelhio das
ofertas formativas, que é feita anualmente corn os parceiros locais, a saber,
Escola Secundaria, Autarquia, Escola Profissional, Centro de Emprego e ainda
corn o CEARTE. Ndo se refere tambem o grande investimento do Agrupamento
na valorizaedo das aprendizagens e dos percursos dos alunos corn NEE de
catheter permanente, que é feita atraves do programa "Integracdo SOcio
Profissional" da ARCIL, que insere em estagios na Biblioteca e na Portaria de
alguns estabelecimentos de ensino do Agrupamento, ex-alunos do Agrupamento
corn NEE de catheter permanente.
Relativamente ao que se afirma " 0 Agrupamento nii o realiza, de forma
sistematica, o acompanhamento dos alunos noutros percursos formativos ou
na inserciio na vida activa", importa salientar que o que compete ao
Agrupamento é o encaminhamento dos alunos quer para a vida activa —
orientaydo dos alunos no sentido da sua inscriydo no Centro de Emprego - quer
a sua orientaydo e matricula em cursos de Prosseguimento de Estudos. Este ndo
nos parece ser um parametro de avaliaydo, ate porque seria impossivel
concretizar o acompanhamento de todos os alunos apOs a conclusdo da
escolaridade basica obrigatOria. No entanto, ndo sendo da sua competencia, o
Agrupamento acaba por acompanhar e conhecer os percursos de muitos alunos,
ndo so pelos laeos estabelecidos entre os alunos e o Agrupamento, mas tambem
pelo facto de o Agrupamento estar representado em diversos organismos locais
de aced° e intervened() social (CLAS, NLI; CPCJ).

2. Prestaydo do Servico Educativo
2.1 — Articulaydo e sequencialidade; 2.2 — Acompanhamento da pratica lectiva em sala

de aula
A articulaedo ndo decorre apenas de contactos informais, mas de uma estrategia
implementada relativamente a constituiedo de turmas, quer entre o pre-escolar e

1° ciclo, quer entre o 1° e o 2° e 3° ciclos, corn o objectivo de fazer a adequada
caracterizaedo dos alunos, tendo em vista a constituiedo de turmas heterogeneas

equilibradas. Na mudanya de ciclos, sdo elaborados novos Projectos
Curriculares, pelo facto de se reorganizarem novos grupos - turma, corn alunos
do pr6prio Agrupamento e simultaneamente alunos do Agrupamento Alvaro
Viana de Lemos.
Ndo se refere no relatOrio a existencia de Reunieies de Articulacdo Curricular,
que estdo previstas nos horarios dos docentes de cada disciplina/area,
semanalmente, para aferiedo interna, construedo de instrumentos de avaliacdo,
planificaydo, definiedo de criterios de avaliacdo, elaboraydo de materias e
planificaydo de unidades didacticas e andlise de resultados. E, alias, ao nivel da
RAC, que é feita a monitorizacdo indirecta do trabalho dentro das salas de aula.
Foi ainda nas RAC (implementadas neste Agrupamento desde 2004) que foi
feita a formaydo entre pares ao nivel da utilizaedo dos recursos tecnolOgicos.

Tambem ndo é referido no relatOrio o trabalho de articulaydo ao nivel das AEC,
que foi feito desde a sua implementaydo, trabalho alias reconhecido como boa
pratica pela DREC, DGIDC, e APPI. Esta articulaydo é feita corn os docentes
titulares de turma e corn os professores responsaveis dos diferentes
Departamentos. Os professores das AEC tern no seu horario tempos destinadas a
estas reunieies de articulaydo.
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2.3- Apoios Educativos
0 Agrupamento é uma unidade de referencia de Intervencao Precoce,
englobando os Concelhos de Louse e Miranda do Corvo apoiando urn total de 11
criancas em I.P. (0-3 anos) e 7 em Apoio Educativo, nas varias InstituicOes
particulares dos dois Concelhos.
Os alunos corn Necessidades Educativas Especiais de Caracter Permanente
beneficiam dos servicos do CRI-ARCIL, que não restringem a sua intervencao
ao Agrupamento, mas tambern a outros Agrupamentos, que se estendem por uma
area geografica bastante alargada (num total de seis concelhos).
O processo de referenciacdo (iniciado pelo professor titular de grupo/director de
turma ou encarregado de educacdo) e de avaliacdo para efeitos de definicao de
medidas e de elegibilidade para a Educacdo Especial, tern procedimentos e
instrumentos especificos operacionalizados em equipa (docentes do ensino
regular, docentes de educacdo especial, tecnicos do CRI, familia e outros
intervenientes no processo de avaliacdo que se considerem pertinentes).

2.4 — Abrangencia do Curriculo e valorizacdo dos saberes e aprendizagem
Relativamente a oferta de Escola, o texto parece-nos incompleto, pois ndo refere
a disciplina TIC, que funciona em desdobramento corn as oficinas de Lingua no
2° ciclo, em regime semestral, e que foi implementada na Escola EB 23 ha mais
de 10 anos, o que contribuiu para o desenvolvimento da literacia tecnolOgica de
todos os alunos, ao longo dos anos.
No que concerne a actividade experimental no relatOrio esta expresso o

seguinte:
"A actividade experimental nos diferentes niveis de educactio e ensino
reduzida, estando dependente da iniciativa individual dos professores." (pag.
4); "0 Agrupamento nii o monitoriza a realizacilo das actividades
experimentais nos diferentes niveis de educacilo. Estas tern pouca express& e
estclo dependentes da iniciativa individual dos professores." (pag. 9)
A actividade experimental e ou pratica esta prevista no Despacho 14 026/2007,
de 3 de Julho. Contudo, o referido Despacho apresenta alguns pontos corn
incorreccOes. Estes foram alterados pela Rectificacao 1258/2007, de 13 de
Agosto, nomeadamente o ponto 5.8, que passou a ter a seguinte redaccdo:
«5.8 - E autorizado o desdobramento de turmas nas disciplinas dos ensinos
basico e secundario de acordo corn as condicOes constantes do anexo I ao
presente despacho, de que faz parte integrante, sendo o referido desdobramento
destinado ao trabalho pratico e ou experimental a desenvolver com os alunos.»
Tern sido norma no Agrupamento as turmas serem desdobradas, de acordo corn
o estabelecido no Anexo I do Despacho 14 026/2007, de 3 de Julho, no ponto 1 e
sub-ponto 1.1.
"1 - Areas curriculares disciplinares do ensino basic° em que é autorizado o
desdobramento quando o namero de alunos da turma for superior a 15:
1.1 - Nas disciplinas da area de Ciencias Fisicas e Naturais — Ciencias da
Natureza, Ciencias Naturais e Fisico-Quimica — no tempo correspondente a urn
bloco de noventa minutos, de modo a permitira realizacdo de trabalho
experimental."
Como se constata, a rectificacdo remete o desdobramento das turmas para a
realizacdo de trabalho pratico e ou experimental, enquanto que no Anexo I do
Despacho 14 026/2007 apenas salienta o trabalho experimental.

7



Feita esta sinopse salientamos nä° concordar em absoluto corn o expresso no
relatOrio sobre a actividade experimental.

Trabalho Pratico (TP) na acepcdo usada por Hodson (1988) inclui todas as
actividades em que o aluno esteja envolvido activamente. Entendido este
envolvimento como de tipo cognitivo, psicomotor ou afectivo, o TP pode
envolver actividades laboratoriais, de campo, actividades de resolucao de
problemas ou de exercicios de papel e lapis, pesquisa de informacao na Internet,
realizacdo de entrevistas etc. (Leite, 2000).

trabalho pratico (actividades laboratoriais, de campo, actividades de resoluyä°
de problemas ou de exercicios de papel e lapis, pesquisa de informacão na
Internet, por exemplo) consta das planificacOes das diferentes disciplinas
(Ciencias da Natureza, Ciencias Naturais e Ciencias Fisico-Quimicas) e é
monitorizado pelo respectivo Departamento Curricular. Segue as recomendaceies
das orientacOes emanadas nas Revisdo e Reforma Curricular dos Ensinos Basic°
e Secundario, que vdo ao encontro do consenso generalizado sobre o lugar
insubstituivel que as actividades praticas desempenham na aprendizagem em
Ciencias.

Ensino Por Pesquisa (EPP) é a perspectiva de ensino das Ciencias seguida
pelos professores desta area de ensino no Agrupamento. E uma perspectiva de
ensino inovadora, de orientacdo construtivista, que propOe uma nova orientacdo
do ensino das Ciencias, proporcionando uma compreensdo de Ciencia,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (C.T.S.A), as suas relacOes e implicacôes na
sociedade. Desta maneira pretendemos garantir uma aprendizagem, que possa
ser aplicavel ao quotidiano, permitindo urn desenvolvimento pessoal e social dos
alunos. Assenta em cinco principios basicos:
- Contendos cientificos vistos como urn meio ao exercicio de pensar;

Desvalorizacdo de uma avaliacdo de indole classificatOria: alem da construcdo
de conceitos é igualmente importante o desenvolvimento de competencias,
atitudes e valores;

Relevancia dada ao desenvolvimento de actividades/tarefas, a nivel pratico de
ensino — Trabalho Experimental. Os resultados al obtidos clever-5o ser discutidos
e explorados;

Papel do professor: orientador, mediador da aprendizagem dos alunos. Deve
criar urn ambiente adequado de debate de situacOes — problema (C.T.S.A.).

Papel do aluno: activo, de pesquisa.
conceito de educacao preconizado pelos professores do Agrupamento é

sustentado pela "Declaracdo Mundial sobre Educacao para Todos" (UNESCO,
1990) que ultrapassa os limites da educacdo formal e engloba os ambientes ditos
nao-formais.
No Agrupamento, ao longo dos Ultimos 3 anos, funcionou o Clube de Ciencias
(aberto a participantes do 2° e 3° ciclos, contando corn a participacAo planeada
de alunos do Pre-Escolar e 1° Ciclo) e os alunos do 3° ciclo tern participado no
Congresso dos Jovens Geocientistas, organizado pelo Departamento de Ciencias
da Terra da Universidade de Coimbra. Os alunos dos varios niveis de ensino tern
acesso aos recursos do Projecto Ciencia Viva, patrocinado pela autarquia.
Reforcamos a ideia que estas actividades nunca foram meramente pontuais, mas
foram organizadas de forma sisternatica, contextualizadas e interligadas corn os
curriculos e em continuidade corn o que se faz na sala de aula, pensando na
aquisicdo de competencias cientificas por parte dos alunos.
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Estas actividades enquadraram-se no que se pode considerar "educacdo nao-
formal", proporcionando a aprendizagem de conteiidos da escolarizacdo formal,
desenvolvendo actividades praticas e ou experimentais.
0 Clube de Ciéncias permitiu estimular a curiosidade cientifica, tendo motivado
os alunos para as ciencias, na medida em que desenvolveu actividades praticas e
experimentais.
No caso da participacdo dos alunos no Congresso dos Jovens Geocientistas,
estes realizaram os trabalhos (praticos e experimentais) corn antecedencia e, pOs
actividade, avaliaram as aprendizagens. Apresentaram, ainda, os seus trabalhos
em poster e em comunicacdo oral no referido Congresso.
Estas actividades (praticas e ou experimentais), em espaco ndo formal, foram
pensadas de modo a que o aluno fosse urn elemento activo, que assumisse
responsabilidades na prOpria aprendizagem, desenvolvesse diversas capacidades
e ultrapassasse desafios e construisse novos saberes.
Esta pratica é transversal a todos os niveis de ensino, havendo, desde o Pre-
Escolar a preocupacab em motivar as criancas para as ciencias experimentais,
estimulando a sua curiosidade e o espirito critico. A titulo de exemplo, referimos
a participacâo nos projectos Programa Ciencia Viva (visitas de estudo) e "A
Cozinha é urn LaboratOrio" (em articulacdo corn a escola sede).

3. Organizacdo e Gestao Escolar
3.2 Gestäo dos recursos Humanos
Diz-se no texto que a integracdo dos novos profissionais "nä° obedece a urn

piano formal". Consideramos, ao conträrio do que se afirma, que existe urn
piano formal de integracào dos novos docentes. No inicio de cada ano, em
articulacdo corn a Autarquia, organiza-se urn dia de recepcâo em que é feita a
apresentacdo do Concelho, dos seus recursos educativos, do PEC (Projecto
Educativo Concelhio) e do PAC (Plano de Actividades Concelhio), culminando
num momento informal de convivio e gastronomia regional. Por outro lado, no
dia de apresentacalo do docente ao servico, 6-lhe feita uma visita guiada por
elementos da Direccdo e/ou por Coordenador de Departamento a escola sede e
escola onde ira exercer funcOes.

3.3 Gestdo dos recursos materiais e financeiros
A Direccdo não pode deixar de contestar veementemente as afirmacOes feitas
neste ponto. Corn efeito, a Escola foi visitada em pleno periodo de obras de
requalificacdo da cantina, de implementacâo do Plano tecnolOgico e
sobrelotacdo das instalacOes sobretudo ao nivel da Escola Sede e da EB 1 da
Lousa.. 0 Agrupamento luta com falta de espacos e assistentes operacionais, ha
aulas a decorrer em salas de arquivo, sem janelas, em espacos exiguos
destinados a reuniOes, na Biblioteca e ate no refeitOrio, sendo dramatica a falta
de espaco para arquivo, arrumacdo, nomeadamente de equipamentos, materiais
diversos e mobiliario. Tal facto foi explicado a Inspeccdo que, alias, o refere
como urn constrangimento. A Direccdo e o Concelho Geral tern procurado
solucOes em conjunto corn a Autarquia e a DREC, no sentido de ultrapassar esta
situacao ate a construcdo de uma nova Escola. Tem, ao mesmo tempo, procedido
a urn elevado rramero de intervencOes no espaco da Escola Sede, tendo inclusive
cedido o espaco do Gabinete de Direccdo para a sua conversào em sala de
reunieies, sem a qual, a Inspeccdo nao teria tido, sequer, um espaco para reunir,
ocupando a Direccdo um espaco, que era anteriormente uma pequena sala e um
corredor Tambem a sala de professores viu o seu espaco reduzido para dar Lugar
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a uma sala de aula e uma sala de atendimento aos pais. E. por isso inaceitdvel, e
ate chocante, que se afirme que " a sua gesttio, nem sempre se revela
adequada, particularmente no que respeita a limpeza, a arrumaciio de
materiais e a utilizacao dos recursos tecnolOgicos de apoio a actividade
experimental". Terd sido ponderada na critica apresentada a possibilidade de ter
uma realidade diferente? Tera sido avaliada, na critica, qual a solucao possivel,
se é que existe, perante os constrangimentos actuais? Esse seria urn contributo
da maior valia para a Direccao do Agrupamento ja que o seu empenho e
preocupacao permanentes tern sido a procura de solucOes que minimizem a falta
de resposta das entidades responsaveis. Ao contrario da critica esperar-se-ia da
Inspeccao o franco reconhecimento pelo extraordinario esforco de todos os
elementos da Comunidade Educativa para funcionar e obter resultados nas
condicOes adversas em que trabalham.

3.5 Equidade e Justica
Nao se refere no relatOrio outros aspectos de Equidade e Justica, nomeadamente
o acompanhamento de situacOes de carencia social e econOrnica atraves da
atribuicao de suplementos alimentares, roupas, manuais e o alargamento dos
subsidios de Accao Social Escolar.
Nao entendemos a afirmacao de que os criterios de permanencia na Escola "nao
se afiguram claros", uma vez que sao aprovados em Conselho PedagOgico,
anualmente, corn a presenca dos representantes dos Encarregados de Educacao.
Estes critèrios sao sempre alvo de uma reflexao e ponderacao, no sentido de se
garantir o maior equilibrio possivel na constituicao de turmas, entre os dois
estabelecimentos de ensino.

4 Lideranca
4.1 Visao e estrategia
Onde se re " 0 Agrupamento goza de uma imagem positiva junto da
comunidade, decorrente essencialmente de iniciativas com impact° pablico
(manifesta0es de caracter cultural e desportivo) " deve acrescentar-se que esta
imagem decorre tambem de iniciativas sisternaticas de trabalho corn
Encarregados de Educacao, ligados as actividades internas e lectivas, bem como
ao conjunto de respostas que se proporcionam aos alunos no dia-a-dia (clubes,
projectos, ocupacOes, tutOrias).
Quanto a oferta educativa, e facto que, no presente ano lectivo a aposta se faz no
ensino regular mas, no trienio em avaliacao, a oferta passou tambem por
Percursos Curriculares Alternativos (PCA) e Curso de Educacao e Formacao
(CEF de Serralharia). Para alem disco, e como ja referido no ponto 1.4, a oferta
educativa é articulada anualmente corn as restantes escolas do concelho e a
autarquia numa perspectiva sustentada, definindo-se qual a escola que esta em
condicOes de dar cada uma das respostas.
4.3 Abertura a inovacao
Quando se refere, relativamente as tecnologias de informacdo e comunicacao
que "a utilizaciio destes recursos esta ainda muito dependente das iniciativas
individuais dos docentes e na formactio nessa area" , nao podemos concordar
uma vez que, nos ültimos anos, foi feito urn enorme esforco por todos os
docentes de todos os ciclos de ensino e faixas etarias por desenvolver
competencias no ambito da literacia tecnolOgica, sendo-nos possivel afirmar que
apenas urn ntimero residual de docentes nao utiliza nas suas praticas lectivas
estas tecnologias. 0 que impede os docentes de utilizarem estes recursos, de
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uma forma sisternatica, é a sua inexisténcia nalguns casos (pre-escolar e 1°
ciclo), constrangimento, alias, identificado pela equipa inspectiva e, no caso da
escola-sede, o atraso nas obras do PTE.

5. Capacidade de Auto-regulaedo e melhoria do Agrupamento
Ndo nos parece ter sido devidamente valorizado o trabalho de auto-avaliaedo
realizado ao longo dos anos pelo Agrupamento. Pese embora carecer de
aperfeicoamento, este processo tem contribuido, ao contrario do que é afirmado,
para a identificaedo de pontos fortes e fracos e definiedo de prioridades de aced°
e areas de intervened°, que se encontram expressas no Projecto Educativo.

ConsideracOes Finais
Em conclusdo, por tudo o que foi exposto, e tendo em conta a definiedo de
pontos fortes e fracos, consideramos que a escola tern seguramente mais
atributos que ajudam a assegurar os seus objectivos do que aspectos que
prejudicam o cumprimento dos mesmos.

Assim, consideramos ser de incluir nos Pontos fortes:
Valores nulos de abandono escolar;
Excelente "Clima" de escola;
Boas praticas de Seguranca e Disciplina.

Entendemos que deve ser retirado dos Pontos fracos:
Inadequada politica de rentabilizacdo de recursos didacticos, dificultando as
aprendizagens interactivas dos alunos;
Falta de mecanismos generalizados de acompanhamento e supervisdo da pratica
lectiva em sala de aula, o que limita o conhecimento e a reflexdo sobre os
processos de ensino;
Insuficiente valorizacdo das actividades experimentais nos diferentes niveis de
educaedo e ensino;

Ainda nos pontos fracos, discordamos da redacedo do iiltimo ponto, uma vez
que os pontos fracos e fortes estdo identificados e plasmados nos documentos
orientadores do Agrupamento, propondo que tenha a seguinte redaccdo:
Necessidade de melhoria do processo de auto-avaliaedo, no que se refere
elaboraedo e aplicacdo de pianos consistentes de melhoria.

No ponto Constrangimentos, deve ser acrescentado:
Falta de assistentes operacionais.

Lousd, 15 de Junho de 2010
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A Directordil
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(Henriqueta Chstina Ferreira da Silva Bea o de Oliveira)
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