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Contraditório ao Relatório de Avaliação Externa 2018-2021 

 

O Diretor e todos os elementos da Direção concordam na generalidade com o Projeto de 

Relatório de Avaliação Externa do nosso Agrupamento, resultado de uma oportunidade que, 

mais uma vez, agradecemos. Importa, no entanto, apresentar algumas considerações que 

julgamos pertinentes. 

Relativamente ao Domínio “Resultados”, tendo sido considerados os resultados 

escolares entre 2016 e 2019, período fora do período tido em conta nesta Avaliação 

Externa, por questões de disponibilidade de dados, numa lógica administrativa em 

substituição de outras, pensamos que teria sido mais justo e percetível se tivessem sido 

tidos em consideração os resultados entre 2018-2021 existentes nos Agrupamentos TEIP, 

dado que as “Escolas TEIP” deverão ser consideradas dentro da sua particularidade. 

A leitura dos resultados escolares considerados (2016-2019) poderia ter sido diferente 

se fossem interpretados em função da política educativa da época. Contudo, acontece que 

essa política deixou de estar em vigor com a reforma que começou a ser implementada a 

partir de 2018, à luz da qual esta avaliação externa foi feita. 

Importa, no entanto, apresentar as seguintes notas sobre a avaliação neste Domínio e a 

apresentação de proposta/requerimento: 

- Por se ter consciência da situação descrita no relatório para o triénio até 2018 é que se 

elaborou o plano plurianual de melhoria TEIP, visando, essencialmente, melhorar os 

resultados escolares dos alunos. Essa melhoria tem vindo a ser clara; 

- O menor sucesso referido para os anos letivos indicados no relatório foram objeto de 

reflexão e de trabalho específico desde logo em resposta ao solicitado pelo perito externo 

TEIP, desde o início da sua colaboração com o Agrupamento. O assunto foi tratado em 

Conselho Pedagógico, em sede de departamentos e de grupos disciplinares. A prova da 

eficácia desta metodologia de trabalho, que envolveu todos os professores, reflete-se na 

diminuição das taxas de insucesso e o alcance das metas contratualizadas em sede do 

TEIP, nomeadamente no que diz respeito aos percursos diretos de sucesso [tendo 

consciência que nos últimos 2 anos não se realizaram provas finais de ciclo (9.º ano), o que 

poderia influenciar os dados do 3.º ciclo, a seguir apresentados]; 
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Taxas de insucesso escolar, taxas de abandono e taxas de percursos diretos de sucesso 

TAXAS / ANO DE ESCOLARIDADE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2.º ano Insucesso escolar 10.55 2.07 0.70 

3.º ano Insucesso escolar 1.56 0.00 0.53 

4.º ano 

Insucesso escolar 2.13 0.53 1.11 

Percurso direto de sucesso 59.09 69.80 88.94 

 

TAXAS / ANO DE ESCOLARIDADE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

5.º ano Insucesso escolar 2.14 1.44 0.00 

6.º ano 

Insucesso escolar 7.45 0.53 0.00 

Percurso direto de sucesso 84.12 92.94 97.16 

 

TAXAS / ANO DE ESCOLARIDADE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

7.º ano Insucesso escolar 4.15 0.00 5.00 

8.º ano Insucesso escolar 4.17 2.28 0.59 

9.º ano 

Insucesso escolar 3.95 0.00 0.00 

Percurso direto de sucesso 63.41 75.46 88.70 

 

A avaliação dos resultados espelhada na proposta de relatório refere-se ao período 

anterior ao atual TEIP e ignora o impacto da reorganização e de tudo o que este projeto nos 

permitiu fazer. A reorganização dos processos, dos procedimentos, a revisão e /ou alteração 

de muitas estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação, facilitadas também pela 

sucessiva generalização dos DAC e da gestão flexível do currículo, além do aumento de 

parcerias externas com sustentabilidade, justifica que seja justo atribuir a classificação de 

MUITO BOM ao Domínio “Resultados”. Saliente-se que os resultados, que em 2018/19 

foram considerados BONS na proposta de relatório, têm vindo a melhorar em todas as suas 

dimensões (e assim foi mesmo em contexto de pandemia) e o não reconhecimento destes 

dados, documentalmente comprovados, parece desconsiderar tudo o que foi feito e que 

atesta um uso apropriado, com impacto real muito positivo de todos os recursos de que 

pudemos usufruir desde então.  
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Uma vez que, no Domínio dos “Resultados”, se atesta uma evolução no sentido da 

melhoria muito clara ao longo de vários anos (2018-2021) e aqui se verifica um “predomínio 

de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e resultados 

notáveis [e]  tanto as boas práticas como os resultados notáveis são generalizados”, o que é 

consentâneo com a indicação dos pontos fortes neste domínio,  e ainda que continuemos na 

senda da melhoria permanente, não se “verificam áreas significativas de melhoria”, 

requeremos a mudança da classificação para MUITO BOM no Domínio “Resultados”.  

 

 

 Aprovado em reunião extraordinária de Conselho Pedagógico realizada em 12-05-

2022. 

 

 

 

 

O Diretor do Agrupamento 
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