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1. Introdução 

O Observatório de Qualidade irá proceder à análise Swot do Agrupamento de Escolas de 

Manteigas tendo por base o Relatório obtido na sequência da Avaliação Externa de 2011 e a prática 

letiva dos anos posteriores a este relatório até ao início do presente ano letivo (2019-2020). 

 

2. Desenvolvimento 

Assim, vejamos, a análise Swot do AEM: 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos 

fortes no desempenho do Agrupamento:  

1. Os resultados obtidos pelos alunos nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática 

nas provas de aferição do 6.º ano;  

2. A inexistência de abandono escolar, em 

resultado do investimento realizado na deteção e 

acompanhamento das situações de risco, da 

intervenção eficaz dos diretores de turma e da 

oferta do curso de educação e formação;  

3. Os bons níveis de disciplina, propiciadores 

de um bom ambiente educativo e das condições 

para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem;   

4. A capacidade de estabelecer parcerias 

eficazes, sobretudo com a Autarquia, recurso 

fundamental na concretização do Projecto 

Educativo;  

5. A motivação e o envolvimento dos 

profissionais na execução das tarefas e no 

acompanhamento dos discentes, contribuindo para 

a criação de uma cultura de Agrupamento; 

6. Os resultados académicos são objecto de 

acompanhamento e avaliação regulares pelos 

órgãos de direção, administração e gestão e pelas 

estruturas de coordenação educativa e supervisão 

A equipa de avaliação entende que as áreas de 

maior fragilidade, onde o Agrupamento deve incidir 

prioritariamente os seus esforços para a melhoria, 

são as seguintes:  

1. O reforço da articulação inter e 

intradisciplinar no planeamento das atividades 

letivas e na gestão dos programas, para a resolução 

das dificuldades dos alunos e a melhoria dos 

resultados;   

2. A realização de atividades experimentais 

programadas e generalizadas, no sentido de 

estimular de forma consistente a cultura e a 

curiosidade científicas;   

3. O incentivo à utilização das tecnologias de 

informação e comunicação em contexto de sala de 

aula como ferramentas de aprendizagem e 

desenvolvimento;  

4. A valorização do acompanhamento, 

monitorização e observação direta da atividade 

letiva em sala de aula, para favorecer os processos 

de partilha e reflexão sobre as práticas pedagógicas;  

5. A criação de alternativas que minimizem as 

limitações decorrentes da falta do Serviço de 

Psicologia e Orientação, nomeadamente ao nível da 

orientação escolar e vocacional;  

6. A valorização da participação efectiva dos 
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pedagógica; 

7. A reflexão efectuada tem permitido 

identificar progressos alcançados nas diferentes 

áreas, bem como implementar algumas estratégias 

de remediação e melhoria; 

8. Na educação pré-escolar é realizada 

periodicamente a avaliação das aprendizagens de 

cada criança, conhecendo-se o sucesso nas 

diversas competências; 

9. O desenvolvimento cívico é trabalhado de 

forma intencional pelo Agrupamento, pela 

atribuição de tarefas específicas às crianças e aos 

alunos, nomeadamente através das reuniões dos 

delegados com o Diretor e da participação 

daqueles nos trabalhos dos conselhos de turma.  

10. Os critérios de avaliação contemplam a 

dimensão das atitudes e valores, com pesos 

diversos, conforme os ciclos de estudo; 

11. O Agrupamento promove o aumento das 

expectativas face à escola, reconhecendo o 

esforço dos alunos e estimulando as 

aprendizagens. Nesse sentido, foram instituídos 

Quadros de Valor e de Mérito para distinguir os 

alunos que se destacam essencialmente pelos 

resultados escolares. Os melhores alunos são 

também contemplados, em cerimónia pública, 

com prémios simbólicos atribuídos pela Autarquia 

e com o prémio monetário da família benemérita 

Mota Veiga (para o melhor aluno de cada ciclo); 

12. A avaliação feita pela comunidade escolar, 

decorrente da aplicação dos questionários de 

satisfação, sobre o serviço prestado pelo 

Agrupamento é globalmente positiva. Por ordem 

decrescente, os alunos salientam como aspectos 

mais positivos o contributo das visitas de estudo 

para a sua aprendizagem, a forma como o 

Agrupamento os informa sobre os critérios de 

avaliação, a exigência do ensino. Na perspectiva 

dos pais e encarregados de educação o contributo 

do Agrupamento para o desenvolvimento de um 

estilo de vida saudável dos filhos, o ensino ser 

bom e o incentivo dado aos pais para apoiar o 

estudo dos filhos são os indicadores mais 

valorizados. Por sua vez, os docentes realçam 

pais e encarregados de educação, dos alunos e do 

pessoal não docente na definição e discussão das 

prioridades, na elaboração dos documentos 

estruturantes e nos processos de auto-avaliação do 

Agrupamento; 

7. O Agrupamento não consegue identificar de 

forma objetiva os fatores internos explicativos do 

sucesso e do insucesso dos seus alunos; 

8. As dinâmicas de análise dos resultados não 

incluem a comparação com os de outras escolas 

sociologicamente semelhantes; 

9. Na educação pré-escolar é realizada 

periodicamente a avaliação das aprendizagens de 

cada criança, conhecendo-se o sucesso nas diversas 

competências; no entanto, esta informação é 

divulgada apenas verbalmente, aos pais; 

10. O desenvolvimento cívico é trabalhado de 

forma intencional pelo Agrupamento. No entanto, 

não existem iniciativas com o propósito de 

promover o associativismo livre dos alunos, como 

seja, a constituição de uma Associação de 

Estudantes, apesar de essa ser uma vontade 

expressa por estes. Os alunos também não são 

envolvidos na elaboração e discussão dos 

documentos organizativos e, com excepção dos 

direitos e deveres constantes do Regulamento 

Interno, revelam um desconhecimento dos mesmos; 

11. A maior insatisfação está relacionada com 

os espaços desportivos e de recreio, o acolhimento 

das suas sugestões e a biblioteca; 

12. A articulação inter e intradisciplinar tem 

alguma expressão nas ações do Plano Anual de 

Atividades, mas não é ainda uma prática 

consolidada ao nível do planeamento das 

actividades letivas e da gestão dos programas, 

notando-se a falta de uma problematização mais 

profunda das questões pedagógicas para a 

resolução das dificuldades dos alunos; 

13. A articulação de conteúdos é insuficiente, 

refletindo-se na tendência de descida das taxas de 

conclusão em todos os ciclos e na variabilidade dos 

resultados da avaliação externa; 

14. A cultura científica não é estimulada de 
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como positivo o gosto de trabalhar no 

Agrupamento, a segurança e a exigência do 

ensino. O pessoal não docente destaca como 

positivo o gosto por trabalhar no Agrupamento, as 

condições de higiene e limpeza e a exigência do 

ensino; 

13. A articulação vertical e horizontal dos 

programas e a sequencialidade das aprendizagens 

são prosseguidas através da realização de algum 

trabalho conjunto de planeamento, da 

monitorização e avaliação das atividades 

educativas e da verificação do cumprimento dos 

programas. As reuniões periódicas entre os 

docentes de todos os ciclos, especialmente no 

âmbito da Língua Portuguesa e da Matemática, e 

a constituição de “equipas pedagógicas”, têm-se 

revelado estratégias positivas para o 

desenvolvimento da articulação vertical, bem 

como para a definição de vários apoios; 

14. A coordenação das equipas pedagógicas 

por turma é bem conseguida, sendo reforçada pela 

existência de orientações de trabalho apropriadas; 

15. Os docentes planificam as suas atividades 

educativas tendo em conta as orientações gerais 

estabelecidas ao nível dos departamentos 

curriculares e dos conselhos de turma. O trabalho 

colaborativo é promovido sobretudo na 

preparação da avaliação diagnóstica, na definição 

de critérios de avaliação e nas actividades 

comuns, com destaque para as assessorias 

pedagógicas; 

16. As práticas de avaliação das 

aprendizagens compreendem a avaliação 

diagnóstica no início de cada ano letivo, a 

avaliação formativa e sumativa. Estas 

modalidades de avaliação enquadram-se no 

Projeto Curricular de Agrupamento e no 

planeamento dos docentes. A confiança na 

avaliação interna é perseguida através da 

elaboração de matrizes e provas comuns, da 

avaliação diagnóstica e da aplicação dos testes 

intermédios disponibilizados pelo Gabinete de 

Avaliação Educacional; 

17. O Conselho Pedagógico avalia 

modo consistente e o desdobramento das turmas 

nas áreas das Ciências Físicas e Naturais não tem 

sido devidamente aproveitado para assegurar o 

envolvimento regular dos alunos em atividades 

práticas e experimentais. A vertente experimental 

não é muito valorizada, mas quando existe decorre 

essencialmente da iniciativa individual dos 

docentes. As dinâmicas de utilização das 

tecnologias de informação e comunicação nas 

actividades lectivas são escassas, designadamente 

na rentabilização da plataforma Moodle, dos 

quadros interactivos e dos computadores; 

15. As ponderações dadas aos critérios de 

avaliação (domínios cognitivo e atitudinal) não 

estão suficientemente assimiladas pelos alunos, 

situação que condiciona o exercício da sua 

autoavaliação; 

16. A observação de aulas não é ainda uma 

prática comum de supervisão, no sentido de aferir o 

que de essencial acontece na sala de aula, tendo em 

vista a deteção e superação de dificuldades, mesmo 

nas áreas onde subsistem resultados menos 

satisfatórios; 

17. A orientação vocacional e o apoio aos 

alunos e às famílias na escolha das opções mais 

adequadas estão limitados pela inexistência de um 

Serviço de Psicologia e Orientação. Apesar dos 

responsáveis se declararem atentos a esta situação, 

não se verifica uma ação concertada para atenuar o 

problema e responder às incertezas dos alunos, 

nomeadamente nos percursos curriculares a seguir; 

18. O Projecto Curricular do Agrupamento não 

contempla os critérios de avaliação definidos para o 

1.º ciclo do ensino básico; 

19. Os alunos, pais e encarregados de educação 

e os assistentes técnicos e operacionais não têm 

uma participação activa na definição de prioridades 

e planos de acção e não é fomentado o seu 

envolvimento nas equipas para a definição e 

revisão dos planos do Agrupamento. O Plano 

Anual de Actividades, por exemplo, não integra 

actividades da iniciativa dos pais, dos alunos e do 

pessoal não docente; 

20. Existe algum desagrado com o horário de 
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trimestralmente os resultados académicos e 

define, numa lógica organizacional, os apoios 

para colmatar as situações de insucesso.; 

18. Os procedimentos de acompanhamento 

indirecto do trabalho dos docentes decorrem, no 

essencial, do balanço regular das atividades, do 

cumprimento das planificações didácticas e os 

resultados alcançados.  

19. Apesar de se verificarem situações de 

assessoria pedagógica e gestão conjunta de 

actividades, as necessidades educativas das 

crianças e dos alunos são devidamente 

identificadas pelos docentes que, no âmbito dos 

departamentos curriculares e conselhos de turma, 

estabelecem os respetivos planos de intervenção, 

articulando-se, sempre que necessário, com os 

serviços técnico-pedagógicos, com as famílias e 

com os parceiros externos que colaboram na 

resolução dos problemas; 

20. É patente a cooperação entre os 

professores, bem como a articulação com as 

diversas instituições, no sentido de proporcionar 

respostas diferenciadas e integradoras dos alunos 

com necessidades educativas especiais; 

21. Também se apoiam os alunos com 

dificuldades de aprendizagem, organizando 

atividades de compensação e reforço nas 

disciplinas de maior insucesso; 

22. Os documentos de planeamento 

consagram os princípios de inclusão, equidade e 

justiça, sendo evidente a sua salvaguarda na 

atuação dos responsáveis. Os horários dos alunos, 

a constituição de turmas, os apoios e o acesso aos 

bens e recursos e às oportunidades de 

aprendizagem são exemplos que evidenciam a 

concretização dos princípios enunciados. A 

cedência de transportes (pela Autarquia) a todos 

os alunos, bem como o acesso às atividades de 

enriquecimento curricular, concorrem também 

para a salvaguarda dos princípios da equidade e 

justiça; 

23. Os documentos estruturantes do 

Agrupamento identificam pontos fortes e fracos e 

expressam os objetivos e as estratégias que 

funcionamento, nomeadamente o encerramento no 

período de almoço; 

21. A segurança é objeto de preocupação e de 

atuação preventiva, mas persistem alguns 

problemas na Escola-Sede, nomeadamente no 

controlo das entradas e saídas dos alunos; 

22. A formação proporcionada aos docentes 

procura garantir a sua atualização mas ainda não 

permite rentabilizar satisfatoriamente todo o 

equipamento tecnológico disponível nas salas de 

aula; 

23. O Conselho Geral tem um impacto limitado 

na formulação de propostas relativas à ação 

educativa do Agrupamento e não intervém na 

definição das linhas orientadoras para a elaboração 

do orçamento; 

24. Verifica-se que existe pouca articulação 

com a auto-avaliação da biblioteca ou com a a 

evolução dos resultados académicos, baseando-se 

essencialmente nos níveis de satisfação sobre o 

trabalho do Agrupamento em diversas áreas; 

25. Não é evidente que o esforço de reflexão e 

análise suscitados pelo Conselho Pedagógico 

produzam reajustamentos significativos no 

planeamento ao nível dos departamentos e grupos 

disciplinares. 
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norteiam a ação educativa, constituindo-se como 

instrumentos de desenvolvimento; 

24. São explicitadas as prioridades de ação e 

as opções estratégicas nos domínios pedagógico e 

organizacional (p. ex., organização dos horários e 

apoio às dificuldades de aprendizagem e de 

integração escolares). O Projecto Curricular do 

Agrupamento, para além da descrição da oferta 

formativa e do estabelecimento de estratégias para 

a operacionalização do currículo, estabelece 

critérios e linhas orientadoras de gestão escolar; 

25. As lideranças da direção e das estruturas 

de coordenação e supervisão revelam conhecer as 

suas competências e, tal como a generalidade dos 

docentes, mostram-se motivadas; 

26. O Conselho Geral demonstra 

empenhamento, revelando-se participativo e 

influente no debate e aprovação dos principais 

documentos; 

27. Os protocolos e as parcerias com 

instituições locais e empresas são importantes 

para o serviço educativo prestado, com efeito 

positivo na multiplicação de experiências e 

oportunidades de aprendizagem para os discentes. 

Refira-se neste âmbito, as adequadas opções na 

adesão a planos e projetos locais, nacionais e 

internacionais e a procura de soluções partilhadas 

com a Câmara Municipal para os problemas mais 

persistentes. O papel da Autarquia tem sido 

determinante no apoio às atividades do 

Agrupamento, através da disponibilização de 

recursos materiais e financeiros (transportes e 

verbas para as actividades), na recuperação e 

apetrechamento dos edifícios da educação pré-

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, na 

concretização do Projecto Educativo e no 

contributo para uma maior visibilidade da acção 

do Agrupamento; 

28. A afectação dos recursos humanos tem em 

conta o perfil dos profissionais para as funções 

que lhes são atribuídas. Na distribuição do serviço 

do pessoal não docente procura-se conjugar a 

formação com o princípio da rotatividade. A 

organização dos Serviços Administrativos 
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contempla o atendimento personalizado e merece 

a satisfação dos utentes; 

29. Os recursos materiais existentes são objeto 

duma gestão criteriosa. Respondem às 

necessidades educativas, sendo disponibilizados a 

todas as crianças e alunos, com destaque para a 

biblioteca (integrada na Rede de Bibliotecas 

Escolares), cujo plano de ação contempla 

actividades direcionadas a todos os níveis e ciclos 

de ensino; 

30. Existe alguma capacidade para a captação 

de receitas próprias que têm sido utilizadas 

prioritariamente na aquisição de equipamentos e 

na remodelação de espaços (p. ex., Serviços 

Administrativos) e no apoio às atividades dos 

alunos; 

31. Salienta-se a criação de um laboratório de 

formação que acolhe docentes de vários concelhos 

limítrofes, dando ao Agrupamento uma 

significativa projecção externa; 

32. As lideranças da direção e das estruturas 

de coordenação e supervisão revelam conhecer as 

suas competências e, tal como a generalidade dos 

docentes, mostram-se motivadas; 

33. A auto-avaliação, enquanto instrumento 

eficaz para a melhoria do serviço educativo e dos 

resultados, encontra-se em fase de 

desenvolvimento. Foi definida uma estratégia de 

auto-regulação, com base no Roteiro da 

Inspecção-Geral da Educação para a Efectividade 

da Auto-Avaliação, que, conjugado com o 

tratamento e análise dos resultados académicos 

dos alunos (feitos separadamente), tem permitido 

aos responsáveis o conhecimento dos pontos 

fortes e fracos do Agrupamento, bem como dos 

constrangimentos e oportunidades. Com base 

nesse conhecimento, foi elaborado e encontra-se 

em execução um plano de melhoria para 

responder aos principais problemas identificados, 

desconhecendo-se em concreto os efeitos 

produzidos; 

34. O agrupamento promove diversas 

iniciativas de reforço educativo, dinamizando 

atividades de enriquecimento curricular que 
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estimulam nas crianças e nos alunos a valorização 

do conhecimento e a importância da 

aprendizagem contínua. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Os problemas de indisciplina mais 

persistentes estão identificados ao nível do 3.º 

ciclo (principalmente no 7º e 8.º anos) o que pode 

indiciar que os comportamentos dos alunos não 

foram suficientemente consistentemente 

trabalhados nos ciclos anteriores; 

2. A ligação com a educação pré-escolar 

assenta sobretudo no seu envolvimento nas 

actividades conjuntas (com o 1.º ciclo) e nas 

reuniões de entre educadores e professores do 1.º 

ciclo no final de cada ano letivo para transmissão 

das informações sobre as crianças. A integração 

de um educador na equipa de autoavaliação do 

Agrupamento em 2010-2011 é um dado 

importante para reforçar e melhorar a 

coordenação entre a Educação Pré-Escolar e os 

restantes ciclos de ensino; 

3. • A aplicação de questionários aos 

alunos para a avaliação interna e o exercício 

generalizado da auto-avaliação das aprendizagens 

em cada disciplina reforçam o sentido da 

responsabilidade. 

1. A diminuição gradual do número de alunos 

afigura-se como um constrangimento que poderá 

condicionar uma visão estratégica consistente; 

2. A liderança não intervém na definição das 

linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento; 

3. A diversificação da oferta educativa não se 

adequa aos interesses dos alunos e das famílias, não 

proporcionando diferentes contextos de 

aprendizagem e saberes práticos e ativos; 

4. A afectação dos recursos humanos é um 

constrangimento importante e decorre da reduzida 

dimensão do Agrupamento; 

5. A descontinuidade das equipas de auto-

avaliação e a falta de uma estratégia que promova o 

envolvimento dos pais, dos alunos e do pessoal não 

docente podem condicionar o desenvolvimento da 

avaliação interna, tornando-o pouco sustentado, e 

comprometer a intencionalidade dos planos 

estratégicos de melhoria. 

 

 

 

3. Conclusões 

No seu conjunto, o Agrupamento de Escolas de Manteigas apresenta uma maioria de pontos fortes 

nos campos analisados e apresenta alguns pontos fracos que podem constituir oportunidades de 

melhoria. 

 

 


