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Projeto de intervenção para o AEQB 

António de Oliveira Alves Duarte, 2022 

1. Princípios 

Os seguintes princípios informam este projeto, bem como a futura ação do diretor e 

da sua direção: diálogo, participação, transparência, justiça, legalidade, trabalho em 

equipa, reflexão, qualidade, bem-estar. 

2. Problemas, ações metas 

2.1. Áreas administrativa e de gestão. 

2.1.1. Espaço funcional e arquivo 

Problema 

O espaço dos serviços administrativos está demasiado ocupado com documentos 

e caixas de arquivo. Isso degrada a qualidade do espaço e do trabalho dos 

assistentes técnicos. A falta de organização coerente e indexada do aquivo 

causa dificuldade na localização de alguns documentos. 

Ações 

• Iniciou-se o trabalho de eliminação de documentos ao abrigo do disposto 

na Portaria 1310/2005 de 21 de dezembro. Há três professores que não 

se encontram em condições de realizar prática letiva a fazer esse 

trabalho. Ação a continuar. 

• Obtido espaço em função do ponto anterior, reorganizar-se-á o arquivo 

de acordo com a mesma portaria em arquivo corrente, arquivo 

intermédio e arquivo definitivo/conservação permanente. 

• Estudar, em articulação com a Secretaria Geral do Ministério da 

Educação, a aquisição de software que permita desmaterializar parte do 

arquivo, garantindo a sua integridade e autenticidade. A Secretaria 

Geral do Ministério da Educação tem em preparação o RADA cuja 

publicação se aguarda, Deveremos estar atentos à possibilidade de 

candidatura a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para a 

aquisição de meios de digitalização e modernização dos serviços na área 

de arquivo. 

Meta 

• Racionalizar a organização do arquivo e iniciar o processo da sua 

desmaterialização. 

Prazo máximo: 2 anos. 
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2.1.2. Atendimento na área de pessoal 

Problema 

Existem problemas de comunicação com professores e assistentes operacionais 

com a área de pessoal. 

Ações 

• Reformular, em diálogo com a coordenadora técnica e os serviços, os 

métodos e horário de atendimento área de pessoal, tornando-o regular e 

inteligível. 

Meta: Tornar o horário regular e inteligível; melhorar o atendimento. 

Prazo máximo: 4 meses. 

2.1.3. Atendimento ao público nos serviços administrativos 

Problemas 

• O balcão de atendimento cria distância com o público e ocupa espaço 

útil de funcionamento. O funcionamento é ainda muito burocrático. 

• No último ano reorganizou-se parcialmente a partilha de conhecimento 

e serviços nos serviços administrativos, o que permitiu a implementação 

da gestão de processos no que diz respeito aos alunos. Deste modo, as 

assistentes técnicas tratam agora da área alunos e ASE como áreas 

integradas, numa lógica de gestão de processos organizados por turmas. 

Ações 

Seguindo recomendação da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC), 

optaremos, em diálogo com a coordenadora técnica e com os serviços, por uma 

gestão por processos, por um serviço aberto e pela eliminação do balcão. 

Reformular com qualidade os impressos utilizados para requerer serviços e 

disponibilizá-los gratuitamente no sítio da Web do AEQB. 

Estudar a viabilidade de vias eletrónicas de pedidos e envio de documentos 

autênticos, como alternativa ao atendimento presencial e ao papel. 

Meta: melhorar a qualidade do espaço e a qualidade do ambiente de 

atendimento. 

Prazo máximo: 2 anos. 

2.1.4. Insegurança procedimental 

Problema 
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• É comum e transversal a todo o agrupamento alguma insegurança 

procedimental, sobretudo em processos menos comuns. É habitual de 

um ano para o outro ter de relembrar como se faz esta ou aquela 

tarefa. O problema reside na falta de formalização e codificação de 

procedimentos. 

• Por outro lado, a prática corrente de difusão de informação 

procedimental por correio eletrónico torna o conhecimento efémero e 

disperso, porque não lhe dá sistematicidade. 

Ações 

• Criar manuais de procedimentos que tenham codificados os 

procedimentos e, quando pertinente, o seu suporte legislativo, os seus 

objetivos e a sua justificação. Aplica-se a trabalho administrativo e de 

gestão, dos serviços, mas também de diretores de turma e da própria 

direção, por exemplo, bem como a todos os que trabalhem no 

Agrupamento. 

• Os manuais de procedimentos têm suporte digital, e em papel sempre 

que necessário. 

Metas 

Atingir segurança e estabilidade de funcionamento; poupar tempo e energia 

gastos a reiterar procedimentos periodicamente. Conferir sistematicidade e 

organização ao conhecimento funcional da organização. 

Prazo máximo: Este processo encontra-se iniciado com a definição da estrutura 

e documentos-teste. Estará concluído no final do mandato. 

2.1.5. Melhorar a comunicação externa e a imagem do AEQB 

Problema 

O AEQB não é forte na apresentação da sua imagem para os seus utentes e para 

o exterior. Por exemplo, as escolas, incluindo a escola sede não fazem valer os 

certificados que obtém e esses símbolos não são valorizados, como por exemplo 

a pertença à RBE ou o selo Eco-Escolas. As escolas não investem na sua página 

ou ‘subsítio’ no sítio do AEQB. E a escola-sede não investe sequer no seu 

patrono, o Padre Alberto Neto. 

Ações 

• Fazer o levantamento sistemático dos símbolos de qualidade, 

identitários e da informação que valorize a imagem do AEQB.  
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• Mobilizar as escolas para publicarem informação visual sobre as suas 

instalações e sobre as suas atividades, com respeito pela lei e pelo 

RGPD no que respeita a divulgação de informação e imagem. 

• Dar formação aos coordenadores das escolas para poderem publicar 

autonomamente na sua secção do sítio do AEQB na Web. 

• Divulgar prémios ganhos e trabalhos com valor desenvolvido por alunos 

e professores, da cultura ao desporto, bem como tudo o resto que 

fazemos de bom, e é muito. 

Metas: 

Ter informação completa e melhorar a imagem do AEQB com todas as escolas a 

publicar informação sobre as suas instalações e atividades. 

Prazo: 1 ano.  

2.1.6. Ganhos de eficiência e combate ao desperdício 

Problema 

O processo de obtenção de fotocópias não é simples e existe assinalável 

desperdício. 

Ações 

• Iniciou-se já o processo coma instalação e teste de Software de 

controlo de impressão. Melhorou-se a comodidade de obtenção de 

fotocópias na escola-sede com a instalação de uma impressora da sala 

de trabalho dos professores.  

• Seguidamente estender-se-á a gestão de fotocópias às outras escolas do 

AEQB, bem como a atribuição de limites para os gastos em fotocópias, 

em diálogo, sem que isso signifique a criação de dificuldades ao 

desenvolvimento do trabalho pedagógico ou outro. Neste momento o 

processo encontra-se já implementado na ESPAN, na Escola Básica nº 2 

de Queluz, Escola Básica nº 5 de Belas, EB Mário da Cunha Brito, Escola 

Básica do Pendão. 

• Encorajar, por outro lado, o recurso ao trabalho de natureza digital 

onde ele for viável, o que se afigura poder acontecer brevemente com 

a distribuição de computadores a toda a população escolar. 

Metas 

Eliminar o desperdício em fotocópias e racionalizar a sua utilização. 

Prazo: 18 meses 
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2.1.7. E360 e Inovar 

O E360 é neste momento uma aplicação informática para a gestão de alunos. O 

AEQB foi convidado a aderir à utilização do E360. Recusámos aderir com base 

numa razão essencial: o E360 não faz o que faz a aplicação Inovar Alunos. Aderir 

ao E360 significaria perder um enorme número de funcionalidades e não é claro 

o AEQB ganha com a aplicação neste momento. A experiência de agrupamentos 

do concelho de Sintra que aderiram à sua utilização não é gratificante, porque 

inclusivamente as promessas implícitas na utilização desta aplicação não se 

concretizaram, as dificuldades de implementação foram muitas, com a 

consequente perturbação. 

A perda de funcionalidades, como a perda de integração com outras aplicações 

de gestão e.g. Inovar Pessoal, Inovar Contabilidade, Inovar PAA, Inovar Sase, 

que só poderia ser suprida com um enorme acréscimo de horas de trabalho, pelo 

que alteração acarretaria uma perda de produtividade, o que implicaria um 

decréscimo na qualidade do serviço prestado à comunidade. Ainda assim, 

quando não se verificarem perdas significativas relativamente ao Inovar Alunos, 

então deveremos aderir nessa altura, a menos que a tutela venha a impor a sua 

utilização em dado momento. 

Todos os encarregados de educação (EE) do 1º, 2º, 3º ciclos, ensino secundário e 

cursos profissionais, com endereço de correio eletrónico registado, já 

receberam credenciais individualizadas para acesso ao Inovar com perfil de 

encarregados de educação. Existe já uma quantidade satisfatória de EE a 

realizarem as operações correspondente pelo Inovarconsulta e pela App. No 

próximo ano letivo a divulgação será sistemática e será alargada ao pré-escolar. 

 

2.1.8. Formação de pessoal não docente. 

Problemas 

• Sobretudo no caso dos assistentes operacionais, por vezes não se obtêm 

comportamentos adequados na lida com os alunos, sobretudo com 

comportamentos críticos na área disciplinar. 

• Os assistentes operacionais operam com dispositivos informáticos com 

cada vez mais frequência e não têm, na sua maioria, formação nessa 

área. 

• Alguns assistentes técnicos falham em aspetos de atendimento e 

relacionamento com os vários públicos. 

Ações 
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• Integrar as necessidades de formação para resolver estes problemas no 

plano de formação do AEQB e solicitá-la às entidades que promovem 

formação na administração pública: Direção Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores da Administração Púbica, (INA), NOVAFOCO, etc., através 

de candidaturas ou apresentação de projetos a concurso. 

• Promover formação interna a fazer pelos psicólogos do Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO). 

• Atribuir ao coordenador de formação do AEQB a tarefa de pesquisar com 

caráter sistemático, em articulação com a coordenadora técnica, 

oportunidades de formação para o pessoal não docente. 

• Criar formação interna creditada que responda às necessidades do 

AEQB. 

2.2. Participação da comunidade educativa 

2.2.1. Alunos 

2.2.1.1. Associação de Estudantes da ESPAN (AE) 

Problema 

A participação dos alunos é fraca ou inexistente. AE não tem tido consistência 

nem regularidade de funcionamento ao longo dos anos. 

Causas 

A Lei de bases do sistema educativo (Lei 46/86, de 14 de outubro) limita a 

participação dos alunos nos órgãos de direção aos alunos do ensino secundário 

(Artigo 48.º, n.º 5). Durante todos estes anos essa participação, seja na AE pela 

falta de empenho na dinamização de listas e criação de condições dignas de 

funcionamento, seja pelo simples impedimento de qualquer estrutura 

organizativa de participação dos alunos, desde o 1º ciclo ao fim do 3º, nunca foi 

um problema. Para mim é, e muito sério. A participação é uma questão de 

cidadania, se queremos uma democracia com qualidade. Sabemos bem que essa 

participação é muitíssimo pobre por parte da sociedade civil em Portugal. Desse 

ponto de vista, à semelhança do que se faz na Europa central e do Norte, defendo 

que a participação e organização dos alunos deve ser encorajada e estruturada 

desde o 1º ciclo. Tal é possível sem violar a lei, pois que se tratará de criar órgãos 

que não de direção, onde os alunos de todos os ciclos, eventualmente de todos os 

anos, possam criar uma cultura de participação democrática e inclusivamente 

tomar decisões de certo âmbito, naturalmente adequado à sua idade. No atual 

modelo social, que atribui à escola as suas atuais funções, de âmbito muito 

alargado, não teremos cidadãos participativos a longo prazo se essa participação 

não for cultural e não começar no 1º ciclo. 

Ações 
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• Estudar e, em diálogo com os professores e encarregados de educação, 

criar órgãos em que os alunos possam participar em certas decisões no 

âmbito da escola onde estão. 

• Criar a figura do orçamento participativo nos ciclos não abrangidos pelo 

Orçamento Participativo das Escolas e financiá-lo. 

• Propor a inscrição destas ações no Regulamento Interno do AEQB (RI). 

• Articular o funcionamento destes órgãos com a Cidadania e 

Desenvolvimento. 

• Conferir relevância e estimular a AE, ouvindo e chamando à participação, 

propondo participação em iniciativas e a gestão de alguns equipamentos, 

inicialmente a título experimental (por exemplo, matraquilhos), bolas 

para jogar no recreio ou outros. 

Metas 

Criar órgãos e orçamento participativo desde o 1º ciclo. A longo prazo obter 

melhores cidadãos, melhores homens e mulheres, seguindo o conceito de Escola 

Nova do Padre Alberto Neto. Projetar confiança nos alunos. 

Prazo: na próxima alteração do RI. A longo prazo as metas intangíveis maior 

participação na AE, por exemplo. 

2.2.2. Alunos  

Problema 

Os alunos não participam sistematicamente nos conselhos de turma e neste 

momento não participam no Conselho Pedagógico. 

Ações: 

Determinar a participação sistemática dos delegados de turma nos conselhos de 

turma, no que não diga respeito a avaliação ou outras matérias sujeitas a sigilo. 

Alargar a representantes dos alunos, designadamente membros da AE, quando 

esta existir, a participação no Conselho Pedagógico, a convite do diretor, nos 

casos previstos no Decreto-Lei 137/2012 (Artigo 34.º, n.º 2) 

Metas:  

Conseguir cidadãos críticos, participativos e empenhados na evolução do AEQB. 

Prazo: 4 meses. 

2.2.3. Pais 

2.2.3.1. Formação parental I 
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Problemas 

• Pouca participação dos pais nas Associações de Pais e Encarregados de 

Educação (APEE) 

• Pouca participação dos pais na vida do AEQB. 

• Alguns pais não valorizam o papel da escola e não a vêm como um valor 

acrescentado na formação dos filhos e respetivas vidas a longo prazo. 

• Alguns pais não têm conhecimento da importância de práticas de higiene 

do sono, cuidados no uso do digital e outras, importantes para a saúde e 

desenvolvimento dos filhos. 

Ações 

• Fazer diagnóstico de necessidades em função da prevalência das variáveis 

associadas aos problemas enumerados ou outros que se manifestem na 

comunidade.  

• Articular o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) com o Centro de 

Saúde, o Projeto Educação para a Saúde (PES) e as APEE para organizar 

formação parental, sobretudo, mas não exclusivamente, dirigida ao 1º 

ciclo e pré-escolar. 

• Estimular os pais a participarem na vida das APEE e a organizarem-se em 

escolas onde estas não existem. 

Metas: ter menos abandono, aumentar o sucesso, ter alunos mais equilibrados e 

pais mais informados e atuantes. Ter os pais como interlocutores organizados, 

mais bem integrados na comunidade educativa e mais participantes no 

desenvolvimento estratégico do AEQB. 

Prazo: 18 meses. 

2.2.3.2. Formação parental II 

Problema 

Um número significativo de pais não utiliza as ferramentas de comunicação digital  

com eficácia para obter informação e comunicar com o Agrupamento. 

Ações 

Elaborar, através da NOVAFOCO, candidatura no âmbito do Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas para formar pais na utilização das aplicações 

informáticas e sítio do Agrupamento na Internet, na utilização do email e do 

Microsoft Teams. Fazer esta formação com a colaboração dos alunos do Curso 

Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas de Informáticos. 

Prazo: 1 ano 
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3. Gestão Pedagógica 

3.1. Resultados escolares; abandono e retenção 

Problema 

Os resultados escolares são dececionantes: ficam global e consistentemente aquém do 

esperado ao longo dos últimos anos em todos os ciclos de ensino. Tal é visível nos 

relatórios da IGEC nas duas avaliações que fez: a primeira ainda às escolas EB 

Professor Galopim de Carvalho e EBS Padre Alberto Neto em 2010; a segunda ao AEQB 

em 2016. Tal é visível ainda nos dados presentes no sítio Infoescolas em 

http://infoescolas.mec.pt/Secundario/. Pode constatar-se também um elevado grau 

de retenção e desistência dos alunos, muito superior à média nacional. Sendo 

verdade, como foi argumentado no passado, que o facto de termos uma população 

migrante em número significativo contribui para esta realidade, o argumento é de 

validade duvidosa porque, em primeiro lugar não sabemos se é assim ou não, e em 

que grau, porque não recolhemos esses dados e não os sistematizámos nem 

analisámos; em segundo lugar as nossas taxas são sensivelmente o dobro da média 

nacional, o que mina a credibilidade do argumento. Em resumo, está na hora de 

deixarmos de nos resignar com fotografias impressionistas da realidade: precisamos 

de dados e diagnósticos sólidos que identifiquem causas, que dirijam e fundamentem 

a nossa ação. E precisamos de deixar de sobrevalorizar as causas externas de 

insucesso como determinísticas. Caso contrário, estamos a declarar a nossa resignação 

e, através disso, a nossa irrelevância como professores cuja ação não faz a diferença.  

Para além disso estamos consistentemente abaixo da média nacional nos percursos 

diretos de sucesso quando nos comparamos com alunos com perfil semelhante. O 

problema é, portanto, estrutural como mostram os dois relatórios da IGEC. Um 

problema estrutural precisa de uma solução estrutural. 

A retenção de alunos, sabe-se através de inúmeros estudos (Cf. Hattie, 2009) resulta 

negativamente nas aprendizagens dos alunos, com um effect size negativo de -0,16, o 

terceiro pior de uma escala de 138 fatores que influenciam a aprendizagem. 

Ações: 

As que IGEC sugere nos seus relatórios, a saber: 

No relatório de Avaliação Externa das Escolas de 2016, p. 13: 

«A análise e a reflexão dos resultados académicos, focadas no aprofundamento dos 

fatores determinantes do sucesso e do insucesso intrínsecos ao processo de ensino 

e de aprendizagem, desencadeando uma monitorização sistemática das ações 

implementadas, em ordem a garantir a consistência dos desempenhos dos alunos;  

http://infoescolas.mec.pt/Secundario/
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O fomento de uma reflexão crítica sobre as causas da indisciplina, com vista à 

delineação de uma estratégia global e consistente, assente numa atuação efetiva de 

todos os docentes;  

A sustentação da gestão articulada das orientações curriculares e do currículo, num 

planeamento intencional e estruturante, com vista a sistematizar práticas 

pedagógicas que rentabilizem os saberes comuns e assegurem a sequencialidade e a 

consistência das aprendizagens;  

O reforço de estratégias marcadas por metodologias ativas, em contexto de sala de 

atividades/aula, proporcionando aprendizagens estimulantes e um maior 

envolvimento das crianças e dos alunos na construção do seu próprio saber;  

O impulsionamento da supervisão pedagógica, em sala de atividades/aula, enquanto 

estratégia de melhoria orientada para a rendibilização dos saberes profissionais e 

para a reflexão sobre metodologias de ensino e práticas científico-pedagógicas 

relevantes;  

A consistência da vertente formativa da avaliação, como medida geradora de 

informação de retorno aos alunos e reguladora da eficácia das estratégias de ensino 

e de aprendizagem utilizadas, tendo em vista a melhoria progressiva dos resultados 

académicos;» 

No relatório de Acompanhamento da Ação Educativa de 2018, pp. 4-8.  

«Refletir, nas estruturas de orientação educativa e supervisão pedagógica, sobre 

as questões que são levantadas neste relatório, procurando relacionar resultados 

académicos com práticas pedagógicas;  

 

Elaborar o roteiro/mural de práticas pedagógicas promotoras de sucesso, na 

perspetiva de alunos e professores;  

 

Incorporar, no planeamento da ação educativa de curto e médio prazos, as 

práticas pedagógicas identificadas como promotoras de sucesso, generalizando, ao 

nível dos conselhos de turma, metodologias ativas que incrementam aprendizagens 

significativas.  

 

Refletir sobre as causas subjacentes à quebra de resultados escolares nos anos 

iniciais de cada ciclo.  

 

Generalização da observação da prática letiva a todos os docentes do 

agrupamento;  
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Assunção da observação das aulas como uma mais-valia, conducente à crítica 

construtiva e à apropriação de mecanismos facilitadores do sucesso da ação 

educativa e enquanto processo de desenvolvimento profissional;  

 

Incremento do trabalho colaborativo e da reflexão em torno das questões 

atinentes à supervisão, que proporcionaram a adoção de diferentes modos de 

observação (entre docentes do mesmo nível de educação e ensino, entre pares do 

mesmo conselho de turma e ao nível do grupo de recrutamento);  

 

Elaborar um documento, sintetizando as estratégias ativas, estimulantes e com 

impactos nas aprendizagens das crianças e dos alunos;  

 

Integrar o processo de observação de aulas entre pares no plano de atividades dos 

departamentos curriculares, programando-o no início de cada ano letivo, com 

recurso à metodologia de planeamento estratégico, incorporando, nomeadamente, 

a definição de metas claras, exequíveis e avaliáveis e os processos de 

monitorização das atividades a desenvolver;  

 

Dar continuidade à partilha e à reflexão, em departamento curricular, das 

experiências e dos resultados da observação de aulas, com impactos no 

planeamento das práticas educativas/letivas;  

 

Implementar ciclos sucessivos de observação de atividades/aulas, incidindo 

estrategicamente em situações críticas ou em contextos específicos de ensino e 

aprendizagem;  

 

Aplicar a metodologia de Estudos de Aula [(lesson Study) - planeamento coletivo 

de uma aula, execução da aula planeada por um professor, observação da mesma 

pelos pares e reflexão dos pontos fortes e sobre a melhoria da aula executada], 

com vista à construção coletiva de novos conhecimentos didático-pedagógicos, 

reformulação dos conhecimentos prévios e articulação desses saberes, 

mobilizando-os para o desenvolvimento das suas práticas profissionais.  

 

Mobilização dos docentes para a necessidade de analisar os resultados dos alunos, 

colocando o foco nos fatores de sucesso intrínsecos aos processos de ensino e de 

aprendizagem;  

 

Sensibilização dos docentes para a necessidade de despoletar processos de 

mudança ao nível das práticas pedagógicas, com vista à melhoria dos resultados;  
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Reforço do trabalho colaborativo entre docentes, sobretudo ao nível da elaboração 

conjunta de materiais pedagógico-didáticos e de instrumentos de avaliação;  

 

Implementação de um processo estruturado de abertura da sala de 

atividades/aulas a outros olhares, promovendo a reflexão em torno das práticas 

observadas, o que possibilitou um maior conhecimento do trabalho pedagógico 

desenvolvido e a identificação de áreas a melhorar, como a diferenciação 

pedagógica e a articulação curricular.  

 

Implementação de estratégias de complemento e enriquecimento do conteúdo da 

aula, com recurso a diferentes plataformas on line (cloud ou padlet);  

 

Difusão, junto dos alunos, de materiais de suporte das aulas, em blogues e 

plataformas digitais, incrementando a sua motivação;  

 

Diversificação crescente de metodologias de organização do trabalho com os 

alunos (combinação do trabalho de pares/grupo com a utilização de ferramentas 

eletrónicas e do método expositivo);  

 

Maior utilização de metodologias de ensino ativas, visando o envolvimento direto 

dos alunos, a quem compete, por exemplo iniciar a aula, resumindo a aula 

anterior.  

 

Compromisso da escola para dar continuidade e/ou aprofundar o trabalho já 

realizado. 

 

Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas, através da Direção e de todas as suas 

estruturas educativas, compromete-se:  

 

a aplicar e aprofundar as áreas de intervenção do Agrupamento, de acordo com o 

Programa de Acompanhamento, referente à atividade de Acompanhamento da 

Ação Educativa, nomeadamente nas áreas de intervenção definidas para o efeito - 

resultados académicos e supervisão pedagógica;  

 

a monitorizar a execução dos resultados escolares, a incentivar a implementação 

de estratégias ativas e sustentadas nos resultados escolares, na regular supervisão 

do trabalho dos docentes e na continuidade do trabalho de aprofundamento das 

ações e medidas preconizadas, no sentido de superar as fragilidades detetadas;  

 

No sentido de aprofundar o trabalho já realizado, importa também:  
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promover a gestão articulada do currículo, no sentido de garantir a respetiva 

sequencialidade e incrementar aprendizagens integradas, diminuindo a quebra de 

resultados nos anos iniciais de ciclo;  

o desenvolver, junto dos docentes, formação sobre avaliação formativa e 

diferenciação pedagógica;  

 

o generalizar a modalidade formativa da avaliação, numa perspetiva de 

reorientação da ação dos docentes, como forma de possibilitar uma resposta 

mais eficaz às especificidades de cada criança e aluno e de devolver 

informação pertinente acerca dos seus desempenhos;  

 
o implementar, de forma sistemática, a autoavaliação do agrupamento e a 

monitorização das atividades a implementar na sequência do Programa de 

Acompanhamento, com recurso à metodologia de planeamento estratégico, 

designadamente melhorando e rentabilizando os instrumentos já construídos, 

e utilizando os dados recolhidos para reformular e aperfeiçoar processos e 

introduzir as medidas que garantam a consecução dos objetivos e das metas 

definidas e/ou a definir.» 

 

E também as seguintes: 

 

Na sequência da participação nos projetos MAIA e Sintra ES+, reorientar a prática 

avaliativa para uma avaliação para as aprendizagens e não principalmente para a 

classificação ou seriação. Tornar a avaliação consistente em todos os ciclos de 

ensino e inteligível para alunos e pais. 

 

Registar e monitorizar todas aprendizagens realizadas pelos alunos, o melhor meio 

de recuperar aprendizagens e verificar falhas e lacunas a suprir. 

 

Fazer diagnósticos escola a escola, procurando perceber as causas do insucesso em 

ordem a encontrar soluções para os problemas detetados. 

 

Tratar a retenção no AEQB como mecanismo excecional, de facto, e não apenas na 

legislação. 

 

Utilizar melhor os mecanismos previstos nos decretos-lei 54/2018 e 55/2018 para 

apoio e recuperação das aprendizagens dos alunos. 
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Avaliar e refletir sobre a oferta curricular e o tipo de flexibilização que está a ser 

implementada no AEQB, em ordem a adequar essa oferta às necessidades e aos 

perfis dos alunos. 

 

Digitalizar os dossiers de grupo como forma de facilitar a partilha e a organização 

da informação. 

 

Metas: conseguir pelo menos aproximações progressivas, consistentes ao longo dos 

anos, aos resultados esperados para alunos com perfil semelhante nas avaliações 

externas. 

 

Limitações: resistência à mudança; falta de espaço de qualidade para trabalho dos 

docentes. 

 

A limitação assinalada pela IGEC, de falta de tempo comum para trabalho 

colaborativo, foi ultrapassada este ano letivo com a criação de tempo para 

trabalho com horário específico por grupo disciplinar. Contudo, as limitações 

impostas até há pouco tempo pela COVID dificultaram a criação desta dinâmica no 

ano letivo que afora termina, fator que, esperemos, não será determinante 

doravante. 

 

Prazos: início: imediato; conclusão: no final do mandato, idealmente, uma vez 

que o processo de melhoria deve ser contínuo e cíclico. 

3.2. Disciplina 

Problema 

Elevados índices de indisciplina. Comportamentos de indisciplina mais frequentes no 

2º ciclo, e 5º ano. 

Ações 

Diagnosticar as causas da indisciplina. 

Determinar o registo obrigatório das ocorrências disciplinares no Inovar e monitorizar 

o seu cumprimento, sobretudo no 1º ciclo. Sensibilizar os docentes deste ciclo para a 

importância deste procedimento. 

Criar gabinetes de acompanhamento dos casos de indisciplina na EB Professor Galopim 

de Carvalho. Na ESPAN foi criado já neste ano que agora termina o GIRC, Gabinete de 

Indisciplina e Resolução de Conflitos. 

Prosseguir nos anos subsequentes com a candidatura ao Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). Essa candidatura foi feita em agosto último, 
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incidindo sobre o problema da indisciplina e permitiu contratar três técnicos 

superiores: um psicólogo a tempo inteiro, um mediar social e um mediador pela arte, 

estes dois em meio horário. 

Fornecer formação aos assistentes operacionais para lidar com incidentes críticos. 

Fornecer apoio e formação aos docentes sempre que necessário. 

Investir na formação parental e pedir a colaboração dos serviços sociais da autarquia 

ou CPCJ, sempre que se verifique que a variável família/casa é causa do 

comportamento. 

Pintar no chão dos recreios das escolas, em espaços apropriados, matrizes para jogos, 

o que ajuda a diminuir conflitos e orienta os alunos para espaços com mais qualidade. 

Esta atividade está já iniciada na ESPAN. 

Metas: diminuir as ocorrências disciplinares e os conflitos consistentemente ao longo 

do mandato. 

Prazo: início: imediato; conclusão: final do mandato. 

3.3. Formação de professores 

Problema 

A formação de professores não obedece a uma lógica de organização, mas sim a uma 

lógica individual de obtenção de requisitos de progressão na carreira. Não há um 

plano de formação de professores integrado com os problemas pedagógicos 

identificados no AEQB, o que faz com que neste momento haja um capital de 

formação inerte, não produtivo, nos processos dos professores. Esse capital, como o 

de qualquer formação, desaparece ao fim de algum tempo se não for utilizado. 

Ações 

Elaborar o Plano de Formação do AEQB que diagnostique necessidades de formação 

em função de problemas prioritários a resolver, integrando as necessidades e pedidos 

de formação à NOVAFOCO com o trabalho pedagógico no AQEQB. 

Fazer o inventário da formação recente (últimos 4 anos) dos professores e organizá-

los sempre que for o caso em grupos de trabalho que possam: 

a) Partilhar o que aprenderam na formação com outros colegas 

b) Utilizar essa formação para aconselhar grupos de trabalho, como por exemplo 

a equipa de autoavaliação do Agrupamento. 

Meta: obter formação adequada aos problemas do AEQB e não meramente avulsa. 

Prazo: para a elaboração do plano, 6 meses. 
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4. Comunicação interna 

Problemas 

• A comunicação interna é avulsa e nem sempre é eficaz, o que por vezes gera 

perturbações. O facto de funcionar muito com base no correio eletrónico gera 

por vezes repetição desnecessária da mesma informação. 

• A resposta nem sempre acontece em tempo útil. 

Causas 

Ausência de formalização de fluxos de informação e das obrigações inerentes a cada 

agente. 

Ações: 

Desenhar e formalizar fluxos de informação bem como as obrigações associadas. 

Incorporar os fluxos de informação nos manuais de procedimentos. 

Procurar modos de divulgação e organização de informação que permitam diminuir 

drasticamente o correio eletrónico como meio de difusão. 

Metas: conseguir eficácia e eficiência na comunicação interna e com isso melhoria da 

qualidade de serviço. Melhorar o “tom” da informação que se transmite como fator de 

maior motivação e bem-estar. 

Prazo: 18 meses. 

5. Instalações 

Problemas 

• A Escola Básica Mário da Cunha Brito está em acelerado estado de degradação 

em termos de humidade e condições de salubridade do edificado. 

• A maioria das escolas do AEQB tem entradas desabrigadas que não protegem 

da chuva, sobretudo as crianças da pré-escolar e do 1º ciclo. 

Ação: 

• Insistir com a Câmara Municipal de Sintra (CMS) para que faça obras em 

ordem a resolver os problemas da EB Mário da Cunha Brito. 

• Estudar com a CMS soluções para proteção contra a chuva das nossas crianças, 

professores e assistentes operacionais quando entram nas nossas escolas. 

6. Informática 

Problema 
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A informática responde mal às necessidades do AEQB, sobretudo na solução de 

problemas de hardware e de rede que têm geralmente solução tardia, que resultam 

em prejuízo de funcionamento e surgimentos de tensões indesejáveis. O problema 

dura há décadas, desde que era eu a gerir o sistema informático. 

Causas: 

• Grande dimensão do sistema informático, cada vez mais usado e cada vez 

mais necessário; 

• Comportamento negligente de utilizadores, especialmente professores, 

também enquanto responsáveis pelos comportamentos dos alunos na aula. 

Ações: 

• formar e sensibilizar os professores para a utilização correta dos 

equipamentos; 

• responsabilizar professores e alunos por comportamentos negligentes 

reiterados ou por atos de vandalismo, monitorizando a utilização e os 

utilizadores do parque informático; 

• Dar informação fidedigna sobre o tempo de paragem dos equipamentos versus 

tempo de atividade. 

• se necessário aumento do nº de horas de assistência técnica. 

7. Serviço de Psicologia e Orientação 

Problema 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é um dos serviços que origina mal-estar e 

deceção na comunidade educativa. Tal deve-se a um equívoco na orientação do 

funcionamento do serviço, equívoco que dura há muito tempo, que conduziu a 

esperar deste serviço, com a própria anuência dos profissionais, a prática de 

psicologia clínica quando o serviço tem a sua ação no domínio da psicologia 

educacional. 

Ações 

• Orientar a ação do SPO de modo a colocá-la novamente no enquadramento 

legal, sobretudo na vertente de capacitação, que foi severamente afetada; 

• Informar e esclarecer a comunidade docente sobre as atribuições do SPO; 

 

8. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Problema 



Página 18 

O Agrupamento tem recursos de aprendizagem de diversa natureza, mas a falta de 

representação adequada e sistemática no âmbito do CAA, previsto no DL 54/2018, 

gera dispersão, desconhecimento e faz com que não se aproveitem e rentabilizem em 

pleno as suas potencialidades ao serviço de uma educação inclusiva. 

 Ações 

 Formalizar a representação dos recursos de aprendizagem do Agrupamento no CAA. 

Propor a aprovação de um regimento para o CAA; 

Cuidar da atualização permanente dos recursos do CAA e da sua divulgação à 

comunidade. 

 

Carta de missão do diretor 

Os problemas e ações identificados acima são compromissos integrantes da missão do 

diretor e da sua direção. 

Não é possível apresentar metas quantitativas sérias, que sirvam de medida de 

evolução e de critério de êxito ou fracasso, sem um diagnóstico razoavelmente 

preciso e fundamentado. Por isso, na análise atrás apresentada relativa a problemas, 

salvo na indicação de prazos e tendências, não há indicadores quantitativos. Sempre 

que esses indicadores foram apresentados sem fundamentação e sem avaliação prévia 

falharam, e o AEQB não constituiu uma exceção. 

O referido diagnóstico deveria há muito ter sido feito, quer por necessidade intrínseca 

quer por imposição legal, determinada desde 2002 pela Lei 31/2002 (Artigo 6.º). 

Contudo, como mostram os relatórios da IGEC, nunca foi feito com caráter 

sistemático nem cíclico. Assim sendo, urge fazê-lo rapidamente por meio de uma 

avaliação sistemática a todos os setores e unidades do AEQB. Esta é a missão mais 

importante do diretor. Sem a avaliação estamos cegos para a ação, não temos 

critérios de erro nem de acerto, e navegaremos sem estratégia, sem mudança 

consistente e sustentável, como assinala repetidamente a IGEC nos seus relatórios. 

Para resolver esse problema, urgente, mesmo enquanto Comissão Administrativa 

Provisória, criámos este ano escolar uma equipa de autoavaliação com a missão de 

levar a cabo, no prazo de um ano, a avaliação do Agrupamento. A equipa está a 

trabalhar e a seu tempo apresentará diagnóstico e conclusões. Utilizar-se-ão também 

sempre que viável, ferramentas validadas por organismos da União Europeia, como a 

SELFIE no campo do digital. Avaliar não é encontrar bodes expiatórios, ovelhas 

ronhosas ou fatores de resignação. É integrar, tirar partido do erro como fator de 

aprendizagem e mostrar caminhos de melhoria. 
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A partir dessa avaliação, será possível a apresentação de metas quantificadas, e o 

diretor fá-lo-á no máximo até ao meio do mandato. 

Encetar investigação sobre o contrato de autonomia para saber se é do interesse do 

AEQB a sua celebração. Apesentar os resultados à comunidade e discuti-los em ordem 

a uma decisão. Do mesmo modo, avaliar o interesse de aderir ao programa de Escolas 

TEIP, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, pelos recursos adicionais que 

pode proporcionar ao Agrupamento. 

Constituem igualmente missão do diretor e da sua direção as seguintes linhas de 

atuação estratégica. 

Manter o diálogo com os parceiros da comunidade, como a APDJ, a Associação Olho 

Vivo ou o projeto Meg@tivo. Aprofundar o acompanhamento das ações em que somos 

parceiros e a sua monitorização; participar ativamente na elaboração dos projetos em 

que somos convidados para parceria. 

Fazer uma supervisão efetiva das atividades de enriquecimento curricular (AEC) e 

procurar adequá-las mais ao Projeto Educativo do Agrupamento. 

Criar o Projeto Curricular do Agrupamento, que sistematize a estratégia, a oferta e as 

opções curriculares do AEQB. 

Propor a revisão dos documentos estruturantes do AEQB, como o Regulamento Interno 

e o Projeto Educativo do Agrupamento simplificando-os, reduzindo a sua extensão e 

expurgando-os de referências legislativas redundantes. Se não forem documentos 

simples e claros, não servirão de orientação, quando muito apenas de referência 

defensiva ou meramente burocrática. 

Propor o aumento do número de membros do Conselho Pedagógico para o máximo 

legal, neste momento 17, para integrar outras estruturas de orientação educativa, 

designadamente o SPO, cuja participação, determinada pelo Decreto-Lei 190/91 é 

efetiva, já acontece por decisão minha para garantir o cumprimento da lei, mas não 

está contemplada no RI. 

Rever a oferta curricular em função do diagnóstico efetuado pela avaliação, em 

função das preferências dos alunos, das necessidades da comunidade e das 

possibilidades do Agrupamento, designadamente o quadro docente e as instalações. 

Neste sentido, a abertura da oferta formativa traduziu-se neste ano pela oferta de 

PLA, português Língua de Acolhimento, destinada a imigrantes que precisem de 

aprender a língua e de certificar essa aprendizagem para melhor integração na 

comunidade. 

Apostar na música como opção estratégica curricular e extracurricular, desde o pré-

escolar até ao 3º ciclo, se necessário com crédito horário. A música é um fator 
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poderoso de formação do ser humano, do ponto de vista cognitivo e emocional. É 

fator de diferenciação pedagógica e potenciador do sucesso escolar. 

Neste sentido, continuaremos a acolher, apoiar o Projeto Orquestra Escolar de Sintra. 

Procuraremos alargar o âmbito do à ESPAN. 

Apostar na leitura 

a) mantendo o projeto «10 minutos a ler»; 

b) apoiando as bibliotecas do AEQB; 

c) fazendo formação parental no pré-escolar e 1º ciclo para leitura em casa por 

parte dos pais, desejavelmente lendo uma história por dia, o que implicará 

um forte investimento financeiro para disponibilizar livros para emprestar às 

famílias que os não têm. 

A estratégia de ensino e aprendizagem do Agrupamento será a seguinte: 

a) Passar a pôr o ensino ao serviço da aprendizagem ativa e apostar na 

construção do conhecimento pelo próprio aluno, sob orientação do professor. 

b) A digitalização está subordinada a este princípio, porque só assim faz sentido. 

c) Obter formação interna ou externa sobre estratégias de metacognição e 

repercuti-la nos alunos. 

d) Orientar o trabalho das bibliotecas escolares de acordo com esta estratégia. 

Apostar no programa de mentoria, revitalizando o projeto «Padrinhos & Afilhados logo 

que as condições de contingência de saúde pública o permitam. Note-se que o projeto 

retomou já o seu funcionamento neste ano letivo. 

Procurar diminuir o número de turmas para diminuir a pressão sobre as instalações e a 

ocupação do espaço, para ganharmos espaço de trabalho de qualidade. 

Encontrar um modo de celebrar o dia do AEQB ou dia da escola ou dia do patrono, 

como modo de estimular o sentido de pertença identitária e criação de laços 

comunitários. 

O diretor compromete-se a visitar pelo menos uma escola uma vez por semana. 
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