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Constituição do Agrupamento 

 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SEC 

 

Jardim de Infância de Vera Cruz 
 

X     

Escola Básica de Santana X X    

Escola Básica de Oriola X X    

Escola Básica de Monte do Trigo X X    

Escola Básica de Portel X X    

Escola Básica e Secundária D. João de Portel 

(escola-sede) 
  X X X 
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1. Introdução 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, alterada pelo Art.º 182 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, no âmbito do qual se realizaram, até à data, dois ciclos de Avaliação Externa das Escolas, o 

primeiro entre 2006-2007 e 2010-2011 e o segundo entre 2011-2012 e 2016-2017. 

No ano letivo 2018-2019 iniciou-se o terceiro ciclo da Avaliação Externa das Escolas. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Portel, 

realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a observação da prática 

educativa e letiva, efetuada nos dias 10 de março de 2022, a análise dos documentos estruturantes, dos dados 

estatísticos oficiais e das respostas aos questionários de satisfação aplicados a alunos, docentes e não docentes 

e pais/encarregados de educação, bem como a visita às instalações e entrevistas a elementos da comunidade 

educativa, realizadas entre os dias 14 e 17 de março e 19 de abril de 2022. 

A equipa de avaliação externa visitou as escolas básicas de Portel e de Oriola e a Escola Básica e Secundária 

D. João de Portel, sede do Agrupamento. E realizou a observação da prática educativa e letiva nas escolas 

básicas de Santana e de Portel e na escola-sede.  

 

Escala de avaliação 

Níveis de classificação dos quatro domínios 

Excelente: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo práticas inovadoras e 

resultados notáveis. Não existem áreas que carecem de melhorias significativas. Tanto as práticas inovadoras 

como os resultados notáveis são generalizados e sustentados.  

Muito bom: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e resultados 

notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis são generalizados. 

Bom: os pontos fortes sobrepõem-se significativamente aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise. 

Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas existem ainda áreas significativas de melhoria. 

Suficiente: os pontos fortes sobrepõem-se aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise, mas a ação 

ainda não é generalizada, nem sustentada. Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas 

existem ainda lacunas importantes e a melhoria nos últimos anos não é evidente. 

Insuficiente: os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes ou existem áreas importantes que carecem 

de melhorias urgentes. Os resultados são globalmente negativos e não revelam uma tendência de melhoria 

consistente. 

 

O relatório e o eventual contraditório apresentado(s) no âmbito da Avaliação Externa das Escolas 

2021-2022 serão disponibilizados na página da IGEC. 

 

  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/632448
https://www.igec.mec.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=&newsID=2762#content
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2. Quadro resumo das classificações  

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação Muito Bom  

Liderança e gestão Bom 

Prestação do serviço educativo Bom 

Resultados Bom  

 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 

Autoavaliação 
 

▪ O processo de autoavaliação consolidado, cujos resultados permitiram a 

conceção de um plano de melhoria abrangente. 

Liderança 
e gestão 

▪ A atuação democrática da diretora e da sua equipa, que estrategicamente 
priorizaram a sua ação, auscultando diferentes elementos da comunidade 

educativa e procedendo à reformulação de documentos de planeamento. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

▪ A oferta de diversas componentes curriculares, o que permite o enriquecimento, 

a contextualização e a recuperação das aprendizagens.  

▪ O recurso a metodologias ativas no desenvolvimento do currículo, que potenciam 

o espírito crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipa. 

▪ As práticas de articulação curricular com impacto positivo nas aprendizagens dos 

alunos. 

Resultados 
▪ O clima relacional, a conduta disciplinada dos alunos e o envolvimento em ações 

promotoras de cidadania, favoráveis ao desenvolvimento pessoal e social das 

crianças e dos alunos. 

 

 

4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

Autoavaliação 
▪ A participação sistemática dos diferentes elementos da comunidade educativa na 

equipa de autoavaliação, de modo a permitir uma visão plural das diferentes 

vertentes organizacionais.  
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Liderança 
e gestão 

▪ A elaboração do projeto educativo tendo em vista a clarificação de uma visão de 

escola partilhada por toda a comunidade educativa. 

▪ O aprofundamento do debate no conselho geral sobre as matérias da sua 

competência. 

▪ O incentivo à participação dos alunos na vida do Agrupamento, de modo a 

reforçar o seu envolvimento na tomada de decisões. 

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

▪ A diversificação dos instrumentos de registo de observação das crianças na 

educação pré-escolar, no sentido de sustentar a avaliação.  

▪ A reflexão sobre os documentos de planeamentos, de modo a assegurar a sua 

consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

▪ O recurso à observação da prática letiva como estratégia de desenvolvimento 

profissional e da melhoria dos processos de ensinar e de aprender. 

Resultados 
▪ A intensificação das estratégias que tenham maior impacto nos percursos diretos 

de sucesso.  

 

 

5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

A autoavaliação é uma prática consolidada no Agrupamento, através de procedimentos sistemáticos 

e articulados com as diferentes estruturas educativas e da auscultação alargada de toda a 

comunidade escolar.   

Há uma evidente estratégia de autoavaliação que é adequada à realidade do Agrupamento e 

centrada nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Os resultados da autoavaliação são divulgados a toda a comunidade educativa e objeto de reflexão.   

A equipa de autoavaliação é constituída por docentes, sendo estrategicamente consultados os não 

docentes e os pais/encarregados de educação representantes da respetiva associação. A 

participação sistemática destes elementos na equipa de autoavaliação, bem como a dos alunos, 

permitiria uma visão mais plural das matérias em análise.  

 

Consistência e impacto 

As práticas de autoavaliação são consistentes e abrangem diferentes dimensões do funcionamento 

do Agrupamento, como as metas do projeto educativo, os resultados escolares e as medidas e 

projetos implementados, tendo sido ainda adotado o quadro de referência da avaliação externa das 

escolas na auscultação à comunidade educativa.  
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O recurso à figura de um “amigo crítico”, perito externo ao Agrupamento, no processo de 

autoavaliação tem assegurado a sua melhoria contínua.  A análise dos dados recolhidos é rigorosa, 

sendo a informação organizada num relatório que é divulgado à comunidade educativa. 

A informação recolhida permitiu a elaboração de um plano de melhoria alargado às diferentes 

vertentes do funcionamento do Agrupamento, cujas medidas são monitorizadas e reformuladas 

quando necessário.  

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

A diretora e a sua equipa iniciaram funções recentemente, pautando-se a sua ação pelos valores e 

linhas orientadores inscritas na carta de missão e no projeto de intervenção da diretora. Estes 

documentos sustentam-se num diagnóstico alargado sobre o funcionamento do Agrupamento, 

disponibilizado pela equipa de autoavaliação.  A qualidade das aprendizagens é central na visão de 

escola pretendida, porém, não está consolidada uma visão partilhada por todos os elementos da 

comunidade educativa sobre os objetivos e as metas a atingir.  

Apesar dos documentos orientadores e de planeamento da ação educativa terem vindo a ser 

estrategicamente reformulados, o projeto educativo ainda não foi elaborado, o que condiciona a 

ação dos diferentes atores. A organização do plano anual de atividades tem por base o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o documento curricular do Agrupamento consagra as 

opções curriculares, que são relevantes em ambos os documentos. 

 

 

 

 

Liderança 

O exercício das lideranças apresenta diferentes níveis de concretização, estando em curso um 

conjunto de mudanças no sentido de alterar procedimentos e documentos que facilitem a articulação 

e o desempenho dos diferentes órgãos e estruturas, o que ainda não está consolidado. Tal é patente 

no funcionamento no conselho geral que evidencia ter pouco conhecimento sobre algumas matérias 

relevantes para a dinâmica do Agrupamento.  

No sentido da mobilização da comunidade educativa, a diretora, cuja atuação é reconhecida por 

todos como democrática, tem promovido, através do diálogo, a auscultação dos diferentes grupos 

do Agrupamento e parceiros. Esta atuação tem permitido conhecer e potenciar o contributo de cada 

ator educativo para o alcance das melhores condições de aprendizagem para as crianças e os alunos.  

O plano anual de atividades utiliza como eixos orientadores os princípios e valores preconizados no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. As áreas de competências definidas neste 

Perfil constituem-se como ferramentas fundamentais que garantem o valor pedagógico das 

atividades desenvolvidas e como indicadores, muito claros, da sua diversidade e abrangência. 
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A constante motivação das pessoas e a valorização das estruturas intermédias têm produzido efeitos 

positivos, constatando-se existir coesão e espírito de equipa no seu desempenho.  

São desenvolvidos projetos e parcerias com impacto positivo nas aprendizagens das crianças e dos 

alunos sem que se registem, contudo, traços inovadores. 

 

Gestão 

O ambiente escolar é socialmente acolhedor, inclusivo, seguro e indutor de aprendizagem. Os 

espaços físicos estão cuidados e são aprazíveis na generalidade dos estabelecimentos de educação 

e ensino do Agrupamento, embora a escola-sede apresente alguns constrangimentos a este nível 

causados por obras de requalificação que se têm vindo a prolongar no tempo, com impacto negativo, 

em especial nas áreas de convívio dos alunos.  

As práticas de gestão e organização das crianças e dos alunos atendem a critérios pedagógicos na 

constituição dos grupos/turma e na elaboração dos seus horários, implicando estes últimos a sua 

conjugação com os horários dos transportes escolares. Também a promoção do envolvimento dos 

alunos na vida da escola é uma prática de gestão pretendida, mas, apesar de terem sido dados 

passos nesse sentido, esta é ainda apenas emergente. O estabelecimento de tempos comuns para 

trabalho entre docentes e a afetação dos recursos humanos e materiais em função das necessidades 

das crianças e dos alunos, tais como os apoios educativos e o desenvolvimento de projetos, 

correspondem a opções de gestão.  

As ações de formação realizadas são promovidas pelo respetivo centro de formação, destacando-se 

com impacto positivo nas dinâmicas de capacitação digital e de autonomia e flexibilidade curricular, 

sendo pouco expressiva a formação frequentada pelos não docentes.  

A comunicação interna e externa é eficaz e respeita os princípios éticos e deontológicos. 

 

 

 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

As práticas educativas são indutoras de autonomia e de responsabilidade e contemplam o bem-estar 

das crianças e dos alunos. Existe um conjunto de iniciativas, projetos e atividades pensado em 

função das necessidades de cada grupo/turma, incluindo o recurso a medidas de prevenção de 

comportamentos de risco. Neste âmbito, salienta-se uma intervenção assertiva dos docentes, em 

Foi criado um email institucional e são utilizadas as aplicações da Google: Classroom para aulas e 

propostas de tarefas para os alunos, o Chat e o Meet para as reuniões e a Drive para a partilha e 

preenchimento de documentos, sendo efetuada a atualização permanente da página eletrónica do 

Agrupamento. 
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particular dos titulares e diretores de turma, que atuam em articulação com as famílias, com o 

gabinete de apoio aos alunos e à família e outras entidades parceiras.  

Também o reconhecimento e respeito pela diversidade e a promoção da assiduidade e pontualidade 

são vertentes valorizadas. Já a orientação escolar e profissional é uma área a aprofundar.  

 

Oferta educativa e gestão curricular 

A oferta educativa adequa-se às necessidades de crianças e alunos e permite o desenvolvimento do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, muito embora se registe o desagrado de 

alunos e famílias relativamente ao facto do Agrupamento não ministrar o ensino secundário. Para 

tentar corresponder a essa expetativa, é ministrado o curso profissional. Contudo, este é 

frequentado por um número muito reduzido de alunos.   

Para ultrapassar necessidades diagnosticadas e corresponder aos interesses dos alunos, o 

Agrupamento oferece diversas componentes curriculares, tais como Kids Online, Ciênci@qui, Criar 

Artes e Letras e Let’s Talk, que enriquecem e contextualizam as aprendizagens e permitem a sua 

recuperação. 

 

 

 

 

 

As atividades de animação e apoio à família e de enriquecimento curricular são desenvolvidas de 

forma articulada, constatando-se que na educação pré-escolar são promovidas atividades tais como 

música, atividade física e natação na componente educativa, com prejuízo, em termos de tempo, 

para o desenvolvimento desta componente. São frequentes as iniciativas de natureza cultural, 

artística, científica e desportiva em que as crianças participam, integram a componente lúdica e 

envolvem a comunidade local.  

A articulação horizontal e vertical do currículo são dimensões consolidadas do trabalho docente.  

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

É evidente, em todos os níveis de educação e ensino, o recurso a estratégias diversificadas de ensino 

e de aprendizagem, a existência de um bom clima relacional, bem como a adoção de medidas que 

garantem a equidade e a inclusão de todas as crianças e alunos.   

As práticas educativas integram metodologias ativas, em especial na educação pré-escolar, 

atividades práticas e experimentais e são mobilizadoras do espírito crítico. 

Destacam-se, como estratégias de melhoria das aprendizagens, as medidas implementadas no 

âmbito das disciplinas de Português, Inglês, Matemática, Ciência e Tecnologia, tais como 

coadjuvação, salas de apoio e de reforço, articulação com projetos da biblioteca, Português Língua 

Não Materna, jornal escolar Açordas, Matematic@r, Matemática Entre livros, Clube do Ambiente, 

MatPlus, Clube Digital e atividades decorrentes do projeto de promoção e educação para a saúde e 

educação sexual, entre outras.  
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No âmbito da avaliação, verifica-se existir trabalho conjunto entre os docentes ao nível da conceção 

e aferição de instrumentos de avaliação, que são diversificados. Na educação pré-escolar, o registo 

das observações que suportam a avaliação das crianças é uma área a melhorar.  

A avaliação formativa assume a sua função reguladora das aprendizagens, conhecendo os alunos 

os critérios de avaliação. 

Os pais/encarregados de educação, bem como a associação que os representa, revelam conhecer 

muito bem as fragilidades e potencialidades do Agrupamento e assumem uma postura proativa, em 

termos de participação, em resultado da atuação de proximidade por parte da diretora. 

 

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

O trabalho colaborativo existente estende-se ao planeamento da atividade letiva que se realiza, a 

diferentes níveis, nas reuniões dos conselhos de ano/turma, de grupo de recrutamento e/ou de 

departamento curricular. De salientar, no entanto, que nos documentos de planeamento nem 

sempre está patente quais as áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória a desenvolver e que estes nem sempre preveem quais os instrumentos de avaliação a 

utilizar. 

No contexto das reuniões realizadas os docentes partilham materiais pedagógicos, concebem   

instrumentos de avaliação e procedem à reflexão e análise dos resultados.  

O acompanhamento da gestão do currículo pelos coordenadores de departamento curricular é 

efetuado através da análise dos documentos de planeamento e de avaliação, não estando prevista 

a observação em sala de atividade/aula, prática indutora do desenvolvimento profissional dos 

docentes e da melhoria dos processos de ensino-aprendizagem-avaliação.  

 

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

A informação disponibilizada sobre os percursos diretos de sucesso para o triénio de 2016-2017 a 

2018-2019, mostra que, no 1.º ciclo, a percentagem de alunos que concluiu este ciclo em quatro 

anos situou-se, em todo o triénio, abaixo da média nacional para alunos com um perfil semelhante. 

O mesmo acontece no 2.º ciclo, constatando-se, porém, que no ano letivo de 2018-2019 a 

percentagem de alunos que concluíram este ciclo no tempo previsto se aproxima da média nacional 

para alunos com um perfil semelhante. No 3.º ciclo, os valores registados no Agrupamento nos anos 

letivos de 2017-2018 e 2018-2019 estão em linha com a média nacional dos alunos com um perfil 

idêntico, mas aquém no ano letivos 2016-2017. 

Comparados os resultados dos alunos que beneficiam dos auxílios económicos da Ação Social 

Escolar, constata-se que, nos 1.º e 2.º ciclos, no biénio de 2017-2019, a percentagem de alunos 
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com percursos diretos de sucesso no Agrupamento é inferior à média nacional das escolas 

frequentadas por alunos com perfil socioeconómico idêntico. No 3.º ciclo, esta percentagem é 

superior no ano letivo de 2017-2018, mas aquém em 2018-2019.  

 

Resultados sociais 

O ambiente escolar é tranquilo, pautando-se o comportamento dos alunos pelo cumprimento das 

regras estabelecidas. As ocorrências disciplinares são pontuais e prontamente resolvidas por estarem 

circunscritas a situações identificadas.  

A participação dos alunos na vida do Agrupamento está associada ao seu envolvimento nas 

atividades desenvolvidas pela escola, sendo pouco expressivas as que são de iniciativa dos alunos. 

Na educação pré-escolar, as crianças são envolvidas ativamente na tomada de decisão sobre aspetos 

da vida quotidiana e incentivadas a tomar a iniciativa relativamente à realização de tarefas e 

atividades.  

Os alunos participam ativamente em ações promotoras de cidadania e solidariedade, decorrentes 

da estratégia de educação para a cidadania do Agrupamento e de projetos em curso. São exemplos 

de participação democrática a realização de assembleias de turma e a iniciativa Parlamento dos 

Jovens.  

 

Reconhecimento da comunidade 

A comunidade educativa, auscultada através dos questionários aplicados no âmbito desta avaliação 

externa, manifesta estar globalmente agradada com o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento, 

tendo os alunos salientado, pela positiva e de modo muito expressivo, o apoio dos docentes quando 

sentem dificuldades e o facto de se sentirem seguros na escola. Os pais/encarregados de educação 

mencionam, na educação pré-escolar, estarem satisfeitos com as atividades realizadas, por estas 

serem promotoras de curiosidade. No ensino básico, referem como positiva a ligação do docente 

titular e/ou diretor de turma com a família. 

Os sucessos dos alunos são valorizados, premiando o desempenho dos que participam em projetos 

e concursos.   

O Agrupamento participa nas iniciativas da comunidade integrando-as na sua ação educativa, do 

mesmo modo que acolhe todas as propostas das entidades parceiras, em especial da Câmara 

Municipal de Portel e das juntas de freguesia.  
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6. Proposta de avaliação intercalar 

 

 

 

 

 

Data: 13.05.2022 

A Equipa de Avaliação Externa: Teresa de Jesus, Vítor Anes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_ 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

 

Estabelecimento de Ensino Agrupamento de Escolas de Portel  

Concelho Portel  

Data da constituição 2005/2006 

Outros   

 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo 
Crianças/alunos 

(N.º) 

Grupos/turmas 

(N.º) 

Educação Pré-Escolar 81 6 

1.º CEB 154 8 

2.º CEB 97 5 

3.º CEB 146 10 

ES (Cursos Profissionais) 

- Técnico de Produção Agrícola  
3 1 

TOTAL 481 30 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 86 18 

Escalão B 88 18 

TOTAL 174 36 

 

Recursos Humanos 

Docentes 72  

Não 
Docentes 

Assistentes 

Operacionais 
40  

Assistentes 

Técnicos 
6  

Técnicos 
Superiores 

5  
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Anexo 2 – Informação estatística 
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Anexo 3 – Questionários de satisfação - relatório 

 


