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RESPOSTA AO CONTRADITÓRIO 

 

1.  Do contraditório 

 
Na sequência da análise do contraditório apresentado pelo Agrupamento de Escolas Professor Paula 

Nogueira ao projeto de relatório da avaliação externa, a equipa de avaliadores congratula-se com a 

afirmação, naquele documento, de que “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”. Reitera, também, o agradecimento a todos os 

interlocutores que, de forma empenhada e proativa, participaram no desenvolvimento da avaliação 

externa, mesmo em circunstâncias adversas, provocadas pela pandemia.  

No documento apresentado, o Agrupamento vem unicamente manifestar a sua não concordância com 

a classificação atribuída ao domínio Resultados (BOM), solicitando a atribuição da classificação MUITO 

BOM. Interessa, por isso, analisar a argumentação apresentada sobre este domínio. 

 

2.  Análise do contraditório 

 
O texto do contraditório não refuta nenhum dos juízos avaliativos constantes dos campos de análise que 

compõem o referido domínio. O Agrupamento apenas alega que, em vez de terem sido usados os dados 

disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, através do Infoescolas, para o 

triénio de 2016-2019, informação estatística que fundamentou a redação do campo de análise 

Resultados académicos, “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 este propósito apenas nos resta contrapor que a equipa de avaliadores respeitou, na íntegra, a 

metodologia prevista no modelo de avaliação usado no terceiro ciclo de avaliação externa das escolas 

que, conforme explicitado nos documentos de enquadramento publicados na página da Internet da 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência – dados a conhecer ao Agrupamento aquando do desenvolvimento 

da atividade –, preconiza que os resultados académicos das escolas “devem ser avaliados por 

comparação com as médias nacionais para alunos em contextos socioeconómicos semelhantes ou com 

desempenhos escolares anteriores semelhantes”1, procedimento metodológico adotado pela equipa. 

Efetivamente os indicadores disponibilizados no Infoescolas reportam-se ao triénio de 2016-2017 a 

 
1 Vide: https://www.igec.mec.pt/upload/AEE3_2018/AEE_3_Quadro_Ref.pdf  

https://www.igec.mec.pt/upload/AEE3_2018/AEE_3_Quadro_Ref.pdf
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2018-2019, sendo este o último ano letivo em que foi possível calcular estes indicadores, devido ao 

contexto pandémico vivido nos anos subsequentes. Todavia, esta situação é comum a todos as 

escolas/agrupamentos avaliados em 2021-2022, pelo que não poderia ter sido adotada outra atuação 

na redação do projeto de relatório ora em apreço. Tal procedimento metodológico era do conhecimento 

do Agrupamento, em particular do Exmo. Diretor, tendo sido devidamente explicitado, quer durante a 

preparação da atividade, quer no decurso da visita e das entrevistas aos vários interpelados. 

Acresce, no entanto, contrapor, ainda sobre esta matéria, que os juízos avaliativos formulados pela 

equipa no projeto de relatório foram também suportados nos dados disponibilizados pelo Agrupamento, 

nomeadamente na informação relativa ao programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, 

trazida agora à colação, sendo certo que, ao contrário do que é afirmado no contraditório, nem todas as 

metas contratualizadas nesse âmbito foram atingidas, em particular no que se refere aos indicadores 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar e Taxa de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares 

em contexto de sala de aula, como pode ser confirmado no relatório emitido pelo Agrupamento relativo 

ao ano letivo de 2020-2021.  

Importa, ainda, esclarecer que a classificação atribuída ao domínio Resultados deriva dos juízos 

avaliativos formulados nos três campos de análise que o constituem, a saber: Resultados académicos, 

Resultados sociais e Reconhecimento da comunidade. Assim sendo, a classificação não se suporta, 

exclusivamente, na análise dos resultados académicos, como parece ter sido o entendimento do 

Agrupamento, mas também nos juízos avaliativos e na área de melhoria relativos aos outros campos de 

análise desse domínio, em particular aos Resultados sociais, pelo que se considera que, na globalidade, 

e em consonância com o descritor do nível de classificação 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”.  

Não nos restam quaisquer dúvidas que, no referido domínio, apesar dos pontos fortes se sobreporem 

significativamente aos pontos fracos na maioria dos campos de análise, existem ainda áreas significativas 

de melhoria, conforme explicitado no projeto de relatório, em particular “Intensificar estratégias que 

contribuam para aumentar a percentagem de alunos com percursos diretos de sucesso e reduzir as 

assimetrias observadas entre as diferentes escolas do Agrupamento.”; “Aprofundar a reflexão sobre os 

fatores internos de insucesso, no sentido de tornar mais eficazes as medidas implementadas e dirimir as 

desigualdades decorrentes de fatores externos.”; “Reforçar as iniciativas que promovem a formação 

pessoal e social dos discentes, enquanto estratégia para assegurar o cumprimento de regras e eliminar 

as ocorrências disciplinares.” (pág. 5). Contrapõe-se, assim, a opinião expressa no contraditório de que 

“não se verificam áreas significativas de melhoria” neste domínio, pois, efetivamente, consideramos que 

os aspetos supracitados, que em momento algum foram contraditados, são fundamentais para a 

melhoria das aprendizagens e dos resultados académicos e sociais dos alunos.  

Em abono da verdade, apraz-nos reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento no último 

triénio, nomeadamente “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”, conforme alegado no contraditório, aspetos que, salvo melhor opinião, foram 

claramente realçados nos juízos avaliativos formulados no projeto de relatório e, consequentemente, 

nas classificações atribuídas.  

Porém, no domínio Resultados não se observa o “predomínio de pontos fortes em todos os campos de 

análise, incluindo boas práticas e resultados notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis 
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são generalizados.”, requisitos do descritor do nível de classificação MUITO BOM. A reflexão sobre os 

resultados académicos e sociais dos alunos, a identificação dos fatores internos e externos de (in)sucesso 

e a implementação de estratégias organizativas, curriculares e pedagógicas inovadoras e mais eficazes 

são, ainda, áreas com margem significativa de progresso, de modo a impulsionar boas práticas e 

resultados notáveis generalizados.  

 

3. Conclusões 

 
Face ao exposto e ciente de que os juízos avaliativos formulados nos diferentes campos de análise e 

domínios do projeto de relatório demonstram, inequivocamente, a qualidade do serviço educativo 

prestado pelo Agrupamento, mas que no domínio Resultados ainda existem áreas significativas de 

melhoria, a equipa de avaliação externa considera não se justificar a alteração do projeto de relatório 

nem da classificação atribuída a esse domínio, mantendo-se a versão remetida ao Agrupamento. 
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