AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESEQ – 2011
Ponto da situação relativamente às ações de melhoria
Áreas de melhoria
Os resultados dos exames do 12.º ano, que evidenciam um
decréscimo relativamente às médias das classificações
observadas no primeiro ciclo da avaliação externa.

Ações de suprimento
Nenhuma. Mantém-se a estratégia iniciada em
2010/11 e descrita em “Situação atual”
Os resultados dos exames do 12.º ano foram
superiores aos nacionais no ano em avaliação
(exceto em História A), pelo que consideramos não
ser uma situação problemática nem preocupante,
merecedora de ação especial.

O reforço da articulação ao nível da gestão intermédia

Ao nível de Projeto Educativo:
Referência nos compromissos organizacionais
no item COOPERAÇÃO: Promover o trabalho
colaborativo e a formação de equipas;
Ao nível de Regulamento Interno:
Aumento do número de departamentos,
reduzindo a sua dimensão e facilitando a
articulação pedagógica e administrativa;
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Situação atual
- Aplicação de testes intermédios no ano
terminal das disciplinas sujeitas a exame
nacional
- 22 aulas de reforço ao longo do ano letivo
na disciplina trienal da componente de
formação específica, no 12.º Ano
(Matemática, História A e Desenho)
- 18 aulas de reforço nas disciplinas bienais da
formação específica ao longo dos 10.º e 11.º
anos
- Aulas de preparação para exame após o
termo do ano letivo.
- Apoio pedagógico aos alunos com mais
dificuldades indicados pelos professores
- Apoio facultativo em Sala de Estudo
Orientado
Projeto Educativo aprovado;

Alteração ao Regulamento Interno
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Criação formal de uma Equipa de Avaliação
Interna

Aguarda-se assinatura do contrato de
Autonomia

Ao nível da Proposta de Contrato de Autonomia:
Institucionalização do Conselho de
Coordenadores de Departamento Curricular
Reforço do papel do Coordenador de
Departamento curricular
Aumentar a eficácia e os níveis de integração
e de responsabilização das Estruturas
Técnicas e Pedagógicas Intermédias
O acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de
aula, enquanto processo de melhoria da qualidade do ensino e
de desenvolvimento profissional.

A atualização do projeto educativo de Escola

O alargamento da equipa de autoavaliação a outros elementos
da comunidade educativa, de forma a dar-lhe maior visibilidade
e reconhecimento e a sustentar um plano estratégico de
intervenção.

- Foram aprovadas normas em setembro de 2012
para o funcionamento das Assessorias /
Coadjuvações.
- Manteve-se e reforçou-se o mecanismo de
assessoria e coadjuvação seguido nos anos
anteriores.
- Não temos práticas de “supervisão da prática
letiva em sala de aula”, exceto em situação de
formação inicial de professores e em situações
específicas de avaliação do desempenho, nos
termos do ECD.
Processo de revisão do projeto educativo ocorrido
em 2012. Revisão aprovada pelo Conselho Geral
em julho de 2012
Processo de revisão do Regulamento Interno (o
qual prevê a criação, composição e funcionamento
da EAI) terminado em Janeiro 2013. O CP já emitiu
parecer positivo, estando a aprovação prevista
para a 1ª quinzena de fevereiro, p.f.
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- Neste momento, estão em funcionamento
16 aulas semanais em várias disciplinas,
desde o 8.º ano ao 12.º ano, em regime de
assessoria/coadjuvação da prática letiva

Projeto Educativo em vigor

Aprovada revisão do RI
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