AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2012-2013
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS –
S. BRÁS DE ALPORTEL
RESPOSTA AO CONTRADITÓRIO
ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO
Face à matéria constante do Contraditório ao relatório da Avaliação Externa de Escolas, que decorreu
no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, em S. Brás de Alportel, entre 8 e 10 de abril de 2013,
refere-se:
1. O Agrupamento justifica a apresentação de Contraditório por discordar da classificação de Bom
atribuída aos domínios 2 e 3 do Quadro de Referência da Avaliação Externa de Escolas,
respetivamente Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão.
2. No que concerne às asserções relativas às Práticas de Ensino, importa sublinhar que a menção
respeitante à inexistência de «(…) soluções formais dirigidas a crianças e alunos com um elevado
potencial de aprendizagem» não invalida, nem deprecia, a análise efetuada pelos conselhos de
turma. Refere-se, sobretudo, à ausência de respostas educativas específicas para aquelas
crianças e alunos, devidamente consideradas nos documentos estruturantes do Agrupamento.
3. No tocante à pertinência de práticas generalizadas de supervisão pedagógica, como um fator
indutor do desenvolvimento profissional e da melhoria da lecionação, reconhece-se o empenho do
Agrupamento no processo de formação dos profissionais. Todavia, a área em questão continua a
ter um cariz pontual, vocacionado, essencialmente, para a resolução de problemas.
4. Em relação à Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens, é de referir que,
efetivamente, a avaliação da eficácia das estratégias adotadas, como condição necessária à
reformulação das medidas educativas, não consta dos «projetos curriculares de grupo/turma»
(planos e programas próprios dos grupos/turmas), pelo que nada há a modificar no relatório.
5. Não obstante as considerações tecidas em prol da atribuição de Muito Bom aos dois domínios
supra identificados, a ação do Agrupamento ainda não produziu “um impacto consistente e
acima dos valores esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos
respetivos percursos escolares”, em particular no ensino básico, pelo que se mantém a
classificação de Bom.

CONCLUSÃO
Perante o exposto, entende a equipa de avaliação externa manter inalterados o teor e as classificações
atribuídas nos três domínios avaliados.
Área Territorial de Inspeção do Sul.
F ARO , 13 DE A GOSTO DE 2013
A Equipa de Avaliação Externa
Ana Paula Baltazar, Manuel Célio Conceição, Manuel Lourenço
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