
A interacção e o 
conhecimento mútuo reforçam 
o sentido de parceria. Imbuí-
dos  deste espírito pretende-
mos trazer ao território educa-
tivo de Entre Douro e Vouga a 
partilha dos preciosos contri-
butos de escolas e de especia-
listas nesta área, consubstancia-
da, desde já, na difusão do 
presente boletim, bem como 
na realização de um fórum 
sobre as questões da avaliação 
de escolas. 
Grupo de Auto-Avaliação Escola 
Secundária de Arouca [ESA] 

A avaliação está na ordem do 
dia. Aferir padrões de qualida-
de, processos e resultados  
converteu-se em lógica corren-
te e expandiram-na aos múlti-
plos domínios de actividade das 
organizações. Sentia-se igual-
mente a inevitabilidade da sua 
entrada na escola. Duplamente: 
pela via externa e pela via 
interna. Cresceram o conceito 
e as metodologias, ao mesmo 
tempo que se lhe foi conferin-
do existência legal. A operacio-
nalização do processo conver-
teu-se rapidamente em preocu-

pação para as escolas, porque 
era (e é) necessário dar-lhe 
resposta adequada. No âmbito 
do auto-conhecimento e no da 
prestação pública de contas. O 
estudo e a implementação de 
boas práticas tornou-se então 
prioridade, numa tradição 
escolar pouco habilitada a uma 
cultura de avaliação e, sobretu-
do, de  auto-avaliação, por 
onde tudo tem de começar. 
Escolas há que foram apren-
dendo por si, neste horizonte 
que visa o aperfeiçoamento. 
Contudo, há que ir mais longe. 

EDITORIAL 

O ESPELHO E A REDE NOS CAMINHOS DA APRENDIZAGEM 

O espelho 

Centenas de escolas passaram já 
por processos de avaliação exter-
na, conduzidos pela IGE. Outras 
se irão seguir, até ao termo do 
périplo. 

Independentemente desta avalia-
ção externa, embora nalguns 
casos por causa dela, várias esco-
las desenvolveram processos de 
auto-avaliação. Construíram 
como que um espelho e olharam-
se nele. Conheceram-se melhor, 
registaram algumas das suas vitó-
rias, identificaram fraquezas, 
tomaram decisões de melhoria. 

Sublinharam a justeza de muitas 
acções ou, inversamente, a inefi-
cácia de muitas rotinas. Recusa-
ram cruzar os braços e procurar 
álibis, desenharam problemas, 
inventariaram soluções. 

 

 

A rede 

Muitos dos envolvidos nesse 
olhar-se ao espelho temem agora 
o narcisismo. Receiam ficar pela 
auto-contemplação. Sentem 
necessidade de fazer coisas tão 
simples e antigas como falar com 
os vizinhos, saber mais através do 
diálogo com os iguais. Aprovei-
tam contactos antigos,  reforçam 
ou estabelecem laços, constroem 
canais informais de partilha. Em 
linguagem de hoje, procuram 
construir redes, sinergias. 

 

Caminhos de aprendizagem 

Estes espelhos e estas redes inci-
pientes têm sido caminhos de 
aprendizagem pessoal, profissio-
nal, organizacional. São caminhos 
de construção autónoma de uma 
escola melhor, de uma escola que 
seja cada dia um melhor espaço 
de aprendizagens múltiplas. São 
caminhos que se constroem ao 
andar, sinuosos por vezes, em 
que é necessário muito profissio-
nalismo para não desistir. 

As escolas onde isto acontece 
são ainda poucas, pioneiras. Mas 
são o futuro, hoje. Saudemos, 
pois, as escolas, ou melhor, os 
professores que, autonomamen-
te, sem esperar que o centro do 
sistema tome a iniciativa, ousam 
construir pontes entre si. Pontes 
como um Boletim ou um Encon-
tro. 

Vítor Alaiz, professor da Facu-
lade de Psicologia da Universida-
de Católica Portuguesa 
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EXIGÊNCIA DE  

MELHORIA 
O Ministério da Educação 
tem em curso o processo 
de avaliação externa das 
escolas. Implementado por 
fases, abrangerá todos os 
estabelecimentos de ensino 
público até 2010/2011. A 
avaliação externa pretende 
fomentar nas escolas uma 
interpelação sistemática 
sobre a qualidade das suas 

práticas e dos seus resulta-
dos, promovendo a articu-
lação com os dispositivos 
de auto-avaliação de modo 
a contribuir para a melho-
ria do serviço público da 
educação.  
Constitui também uma 
oportunidade de cada 
escola se conhecer, reflec-
tir e melhorar o seu 
desempenho, à luz de um 
referencial de avaliação que 
contempla cinco domínios 

básicos: os resultados, a 
prestação do serviço edu-
cativo, a organização e ges-
tão escolar, a liderança e a 
capacidade de auto-
regulação e progresso da 
escola. Promover uma cul-
tura de rigor, de exigência 
e de melhoria é o objectivo 
desta prática de avaliação, 
que grande parte das nos-
sas escolas já experimenta-
ram. 

É essencial dialogar para dar um 
sentido à visão e para delinear os 
objectivos. Todos os que estão 
envolvidos num determinado pro-
cesso de avaliação devem ter uma 
perspectiva devidamente articulada 
do objectivo.  
Os processos de avaliação são bem 
sucedidos na melhoria do ensino e 
da aprendizagem, quando todos os 
agentes envolvidos trabalham activa 
e cooperativamente. Por esse moti-
vo, é necessário criar oportunida-
des estruturadas (plataformas, ami-
gos críticos, redes, oficinas de for-

DECLARAÇÃO DE 
SYNEVA 
Num processo que cria sinergia 
entre as avaliações interna e exter-
na participam diferentes elementos, 
pelo que é crucial que as perspecti-
vas sejam partilhadas. As perspecti-
vas dão uma orientação aos objecti-
vos da avaliação. Os participantes 
têm papéis diferentes e, consequen-
temente, as suas intenções podem 
divergir. Esta é uma das razões 
pelas quais perspectiva e objectivos 
devem ser definidos com abertura. 

mação) para juntar  todas as partes 
e trabalhar em torno de objectivos 
comuns. A sinergia das avaliações 
interna e externa significa a integra-
ção do conhecimento e das expe-
riências com origem em diferentes 
fontes e pessoas.  
Estar apto a partilhar o seu conheci-
mento e experiências implica con-
fiança nos outros que também 
estão envolvidos. Este diálogo per-
manente necessita de uma cultura 
onde esteja enraizado o hábito de 
reunir as pessoas para negociar, 
discutir e partilhar ideias. 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

SINERGIA ENTRE AS AVALIAÇÕES INTERNA E EXTERNA 

AUTO-AVALIAÇÃO E AUTONOMIA DAS ESCOLAS  

fortes e os fracos e que sabe 
para onde deve caminhar de 
forma responsável — é uma 
escola aprendente, sempre a 
questionar-se para se adaptar 
à complexidade dos proble-
mas que tem de enfrentar, de 
gerir e de solucionar. As 
diversas experiências sentidas 
nas escolas vão revelando que, 
muitas vezes, a implementação 
da complexidade do processo 
e a mobilização integral da 
comunidade não são tarefas 
fáceis. Mas os ganhos do auto-
conhecimento superam certa-

mente  as dificuldades. 

A publicação da Lei n.º 
31/2002, de 2 de Dezembro, 
veio contextualizar e legiti-
mar as práticas da avaliação 
interna.  
Mais recentemente, a Lei n.º 
75/2008, de 22 de Abril, que 
aprovou o regime de autono-
mia, administração e gestão 
das escolas,  estipula, entre 
outros, o relatório de auto-
avaliação como um dos ins-
trumentos de autonomia das 
escolas. 

DA  

NECESSIDADE  

À OBRIGAÇÃO 
A auto-avaliação pode contri-
buir de forma decisiva para a 
conquista  da própria autono-
mia, porque abre o caminho à 
qualidade e à construção da 
identidade da escola.  

A escola que se avalia é uma 
escola que se conhece, que 
sabe quais são os seus pontos 
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DECLARAÇÃO DE 
SYNERVA 

 
“Através da sinergia 
entre a avaliação 
interna e externa, o 
poder da avaliação 
pode facilitar 
mudanças reais e 
substanciais nas 
aprendizagens.” 

 
DECLARAÇÃO DE 

SYNERVA 
 

“A sinergia em ava-
liação requer  

que sejam planeadas 
oportunidades para 

partilha de práticas e  
construção de 

conhecimento.” 



BALANÇO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  
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 Escolas                                                         Domínios 1. 2. 3. 4. 5. 

Arouca 

Ag. de escolas de Escariz—B) Bom Suf. Bom Bom Bom 

Escola Sec. com 3º ciclo de Arouca — B) Bom Bom M. Bom M. Bom M. Bom 

Ag. de escolas de Arouca—C) Bom Bom Bom Bom Bom 

Castelo 
de Paiva 

Ag. de escolas de Couto Mineiro do Pejão— B) Bom M. Bom M. Bom M. Bom Bom 

Ag. de escolas de Castelo de Paiva EB2,3/S— E)           

Espinho 

Ag. de escolas de Sá Couto—B) Bom Bom Bom Bom Suf. 

Ag. de Escolas Domingos Capela— A) Suf. Suf. Bom M. Bom Suf. 

Escola Sec. Dr.  Manuel Gomes de Almeida—A) M. Bom Bom Bom M. Bom Bom 

Escola Sec.  Dr. Manuel Laranjeira—A) Bom Bom M. Bom M. Bom Bom 

Santa M
aria da Feira 

Ag. de escolas de Arrifana e Escapães—B) Bom Bom M. Bom M. Bom Bom 

Ag. de escolas de Milheiros de Poiares—B) Suf. Suf. Bom Bom Bom 

Ag. de escolas de Dr. Carlos Alberto F. de Almeida—B) Suf. Bom Bom Bom Suf. 

Ag. de escolas de Lobão— C)  Suf. Bom Bom  Suf.  Suf.  

Ag. de escolas de Lourosa—C) Suf. Bom Bom Bom Suf. 

Ag. de escolas de Paços de Brandão—E)           

Ag. de escolas de Argoncilhe—E)           

Ag. de escolas de Canedo—D)           

Ag. de escolas de Fiães EB2,3/S—D)           

Ag. de escolas Fernando Pessoa—D)           

ES/3 de Santa Maria da Feira—E)           

Oliveira de Azem
éis 

Ag. de escolas de Fajões—B) Suf. Bom Bom Bom Suf. 

Ag. De Escolas Bento Carqueja—A) Bom Bom Bom Bom Suf. 

Ag. De Escolas de S. Roque e Nogueira do Cravo—A) Bom Bom M. Bom Bom Bom  

Escola Sec. Ferreira de Castro—A) Bom Bom M. Bom Bom M. Bom 

Ag. de escolas de Couto de Cucujães—C) Bom Suf. Bom Bom Suf. 

Escola Sec./3 Soares Basto—C) Bom Bom Bom Bom Bom 

Ag. de escolas de Loureiro—C) Bom Bom Bom Bom Suf. 

Ag. de escolas de Pinheiro da Bemposta—E)           

Ag. de escolas de Carregosa—E)           

São João da  
M

adeira 

Ag. de escolas de S. João da Madeira—B) Bom Bom M. Bom M. Bom M. Bom 

Escola Sec. Dr. Serafim Leite—C) Bom Bom M. Bom M. Bom Bom 

Ag. de escolas Oliveira Júnior ES/2,3—D)           

ES/3 João Silva Correia—E)           

Ag. de escolas de Dairas—C)  Bom Bom M. Bom M. Bom Bom 

Ag. de escolas do Búzio—C) Bom Bom  Bom M. Bom Suf. 

Vale de 
Cam

bra 

D
om

ínios: 1.R
esultados   2.Prestação do serviço educativo  

3.O
rganização e gestão escolar  4

.Liderança  
5.Capacidade de auto-regulação e progresso da escola  

A) Escola avaliada no ano lectivo de 2006/07 ; B) Escola avaliada no ano lectivo de 2007/08 
C) Escola avaliada no ano lectivo de 2008/09 ; D) Em

 avaliação no ano lectivo 2009/10 
E) Escola ainda não sujeita a avaliação externa por dom

ínios 



14 de Janeiro de 201014 de Janeiro de 2010  

Oradores Convidados 

V í t o r  A l a í z  –  P r o f .  U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  d o  P o r t o  

A n a  R i o  –  M e s t r a n d a  d a  U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  d o  P o r t o  

Apresentação do  

Projecto da Rede de Escolas do Entre Douro e Vouga 

E s c o l a  S e c u n d á r i a  d e  A r o u c a  

 

Apresentação de Boas Práticas 

E s c o l a  S e c u n d á r i a  D r .  M a n u e l  L a r a n j e i r a ,  E s p i n h o  

E s c o l a  S e c u n d á r i a  C a s t ê l o  d a  M a i a  

A g r u p a m e n t o  d e  E s c o l a s  d e  M a r z o v e l o s ,  V i s e u  

A g r u p a m e n t o  d e  E s c o l a s  d o  C o u t o  M i n e i r o  d o  P e j ã o  

 

CONTAMOS COM A VOSSA PRESENÇA! 

*Programa sujeito a alterações. Convites e programa definitivo a enviar brevemente.  

Escola Secundária de Arouca 
Av. Descobrimentos, n.º 3 

4540-104 Arouca 
  

Tel.: 256940040 
Fax.: 256940049 

Correio electrónico: 
esa.direccao@gmail.com 

  

 
AUTO-AVALIAÇÃO NA 

ESA 
 

“A MELHORIA É UMA 
ATITUDE E UMA FORMA 

DE ESTAR” 

Fórum Avaliar escolas — Missão (im)possível? 

Boletim Nº 1 

Arouca  
Ag.de Escariz 

eb23escariz@hotmail.com 
Ag.de Arouca 

info@eb23-arouca.rcts.pt 
Espinho 
Ag. Domingos Capela 

escdcapeladm@mail.telepac.pt 
Ag.de Sá Couto 
eb.couto@netc.pt 
Oliveira de Azeméis  
Ag.de Pinheiro da Bemposta 

sa.agrbpt@mail.telepac.pt 
Ag.de São Roque e Nogueira do Cravo 

eb23sroque@hotmail.com 
Ag.de Carregosa 

escola_eb23_carregosa@hotmail.com 
Ag.de Couto de Cucujães 
secretaria@agrup-couto-cucujaes.rcts.pt 

Ag.de Fajões 
info@eb23-fajoes.rcts.pt 

Ag.de Loureiro 
eb23loureiro@hotmail.com 

Ag.de Bento Carqueja 
bcarqueja_administrativo@sapo.pt 

Arouca  
ES/3 de Arouca 

secretaria@esec-arouca.rcts.pt 
Espinho 
ES/3 Dr. Manuel Gomes de Almeida 

esmga@sapo.pt 
ES/3 Dr. Manuel Laranjeira 

secretaria@esmlaranjeira.net 
Oliveira de Azeméis  
ES/3 Ferreira de Castro 

secretaria@esfcastro.pt 
ES/3 Soares Basto 

secretaria@esec-soares-basto.rcts.pt 
Santa Maria da Feira 
ES/3 de Santa Maria da Feira 

escsmf@mail.telepac.pt 
São João da Madeira  
ES/3 João Silva Correia 

secretaria@escolajsilvacorreia.com  
ES/3 Serafim Leite 

secserafim@mail.telepac.pt 

ESCOLAS NÃO AGRUPADAS  ESCOLAS AGRUPADAS  

Santa Maria da Feira 
Ag.de Milheirós de Poiares 

info@eb23-milheiros-poiares.rcts.pt 
Ag.de Lourosa 

agrupamento.lourosa@netvisao.pt 
Ag.de Arrifana 

serv.adm@eb23-arrifana.rcts.pt 
Ag.de Paços de Brandão 

secretaria@eb23-pacos-brandao.rcts.pt 
Ag.de Corga do Lobão 

escola.23.corga@mail.telepac.pt 
Ag.de Argoncilhe 

info@argoncilhe.rcts.pt 
Ag.de Canedo 

secretaria@eb23-canedo.rcts.pt 
Ag.de Fiães 

secretaria@esec-coelho-castro.rcts.pt 
Ag.Doutor Ferreira de Almeida 

secretaria@eb23-carlos-almeida.rcts.pt 
Ag.Fernando Pessoa 

info@eb23-fernando-pessoa-smf.rcts.pt 
São João da Madeira  
Ag.de São João da Madeira 

sec.agrup.vert.sjm@mail.telepac.pt 
Ag.Oliveira Júnior 

escola.sec3@mail.telepac.pt 
Vale de Cambra  
Ag.das Dairas 

eb23dairas@mail.telepac.pt 
Ag.de Búzio, Vale de Cambra 

secretaria@esvcambra.pt 


