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Ao longo da vigência do contrato de autonomia do Agrupamento, procedeu-se à sua 

monitorização anual, com a produção de relatórios, devidamente arquivados e divulgados pelos meios 

expeditos na comunidade educativa.  

Com a cessação do mesmo, em agosto de 2020, elabora-se o presente relatório de avaliação geral. 

O agrupamento cultivou sempre um espírito de abertura à inovação pedagógica e às práticas de 

efetiva articulação horizontal e vertical, estimulando o trabalho cooperativo e incentivando a 

comunidade educativa a participar na educação e no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Salienta-se o espírito empreendedor, inovador e audaz que permitiu a este agrupamento enfrentar 

o desafio de assumir o ensino secundário, em janeiro de 2015, envidando todas as energias e todos os 

esforços para que este processo se desenvolvesse de forma pacífica e eficiente, protegendo e apoiando 

os alunos numa fase decisiva do seu processo de ensino-aprendizagem.  

Os resultados melhoraram sensivelmente desde que nos foi acordada a possibilidade de 

acompanhar os nossos alunos ao longo da escolaridade obrigatória.  

De uma forma geral, durante a vigência do contrato, conclui-se que os resultados obtidos (taxas de 

sucesso) foram positivos, sempre com a preocupação de analisar o insucesso registado em cada 

disciplina, no final de cada ano letivo e solicitando-se uma reflexão acerca dos resultados dos alunos em 

conselho pedagógico, departamentos curriculares, conselhos de docentes e conselhos de diretores de 

turma. Em função das orientações emanadas das reuniões anteriormente referidas foram desenvolvidos 

vários mecanismos para remediar as situações, ainda existentes e devidamente identificadas, de 

fragilidades na aprendizagem. Verificaram-se igualmente melhorias no que se refere ao envolvimento 

do agrupamento com EE/pais, entidades locais e regionais. 

Ponderando os benefícios e as limitações do contrato de autonomia, o agrupamento sempre se 

mostrou insatisfeito relativamente ao facto de não ter a real autonomia na contratação dos recursos 

humanos. 

Para concluir, podemos dizer que o agrupamento de escolas de Manteigas assumiu e cumpriu 

amplamente os objetivos operacionais definidos na proposta inicial de 2013/2014.  

 

 

 

 

 


