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INTRODUÇÃO  
 

O presente texto tem como objectivo efectuar uma apresentação da Escola, como 

organização, inserida num determinado meio envolvente e num determinado sistema de 

ensino. Pretende igualmente fazer a interligação com o processo de auto-avaliação 

implementado e em curso que tem permitido identificar prioridades de acção e melhoria 

que têm norteado a acção dos órgãos de gestão. 

 Neste documento serão abordados os domínios e campos de análise da avaliação 

externa, assim como os resultados da avaliação externa anterior e as medidas tomadas, 

neste período de tempo (2007 – 2011). Serão igualmente anexados os documentos 

estruturantes da escola, aprovados pelos órgãos de gestão. Destes documentos 

salientam-se o Projecto Educativo Escola (PAA), o Projecto Curricular de Escola (PCE), o 

Regulamento Interno (RI), o Plano Plurianual de Actividades (PPA) e o Plano Anual de 

Actividades (PAA). Serão ainda anexados os relatórios finais, do último ano, entregue 

anualmente para apreciação e aprovação do Conselho Geral. 

 
 1 - Breve caracterização da escola 
 
 A Escola Secundária com 3º Ciclo do Fundão tem, neste ano lectivo, 751 Alunos, 

distribuídos pelo 3º Ciclo e secundário regular, assim como por cursos educação e 

formação e ensino profissional. Estes alunos são originários de todo o concelho do 

Fundão, sendo a maioria da cidade do Fundão (56%), 19% das freguesias limítrofes, 11% 

da zona oeste, 9% da zona nordeste e apenas 2% da zona sudeste. Existem ainda 3% de 

alunos oriundos principalmente dos concelhos da Covilhã e Pampilhosa da Serra. A 

escola está inserida num meio social rural em transformação, economicamente 

desfavorável, em que é evidente um decréscimo da população, principalmente jovem, e 

um despovoamento do meio rural. Os dados de caracterização do Projecto Educativo 

Escola, expressam estas afirmações e os recentes dados dos censos reforçam esta 

tendência. Sendo a única escola secundária pública do concelho, recebe Alunos oriundos 

do meio rural e da cidade do Fundão, tendo estes assumido uma importância percentual 

cada vez maior, em virtude da deslocação das famílias para a cidade, com o consequente 

despovoamento já referido.  

A região é socialmente desfavorecida, sendo para nós importante a comparação 

com o contexto nacional para contextualizar o sucesso obtido. Inserimo-nos numa zona 

de condições sócio – económicas desfavoráveis (nível IDS – 2, num total de 4 índices 



DOCUMENTO APRESENTAÇÃO DA ESCOLA - ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNDÃO 

 1 

definidos pela portaria nº 200/2004), em que um elevado número de alunos (236 do 

ensino regular e dupla certificação – cerca de 32% dos alunos) são apoiados através do 

escalão A e B do SASE. A percentagem de alunos de classes socialmente desfavorecidas 

é ainda maior no ensino básico (49% dos alunos, a que correspondem 75 alunos dos 153 

existentes), em virtude de a escola não ter turmas de ensino articulado onde se 

matriculam os alunos das classes sociais mais favorecidas. Assim, podemos afirmar que 

o serviço educativo prestado consegue minimizar as dificuldades sociais, que seriam de 

esperar, tendo a escola resultados superiores à média nacional, os melhores resultados 

do Concelho quer no básico quer no secundário, e resultados superiores a muitas escolas 

da região com um nível IDS superior. No Concelho do Fundão a Escola Secundária do 

Fundão é a única escola secundária pública.  

O inadequado sistema de transportes escolares, frequentemente referido junto da 

Câmara Municipal, leva a que muitos Alunos demorem mais de uma hora para chegar à 

escola, levantando-se muito cedo e chegando tarde a casa, além de existir uma zona 

completa (zona Sul do Concelho) que não tem transporte subsidiado que permita aos 

Alunos frequentar esta escola pública.  

 

RESULTADOS  

Resultados académicos 

A escola tem feito um longo caminho de redução do seu insucesso e abandono, 

tendo diminuído as suas taxas de retenção de 31,5% em 2001/2002, ano de tomada de 

posse da actual direcção, para 12,8% em 2010/2011. O ensino básico teve uma taxa de 

retenção de 4%, sendo este um valor bastante baixo, em comparação com a média 

nacional (13,6%). Esta situação pode ser contextualizada pela reorientação de percursos 

formativos, com o crescimento dos Cursos de Educação e Formação, assim como o 

desempenho dos alunos no 9º ano regular, fruto da qualidade do trabalho desenvolvido 

pelos recursos humanos desta escola. No ano lectivo 2010/2011 assistimos a um 

crescimento do número de retenções no 9º ano (6 alunos), situação que fica a dever-se 

ao facto de a DREC não ter autorizado a matrícula destes alunos no curso educação e 

formação de informática, apesar da vontade dos pais. O percurso dos alunos aconselhava 

essa reorientação, os pais concordavam, mas por não terem a idade definida (15 anos), a 

matrícula não foi autorizada. No momento em que se elabora este relatório a maioria 

destes alunos já está matriculada no Curso CEF 3, a funcionar no ano lectivo 2011/2012. 

Salienta-se ainda o facto de a escola não ter o ensino articulado, procurado pelos alunos 
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com maior nível económico e social, valorizando assim os Bons resultados obtidos no 3º 

Ciclo.  

No ensino secundário podemos igualmente constatar que se mantém uma taxa de 

transição global (85,1%) superior à nacional (82,1% segundo os dados da MISI), embora 

inferior à do ano transacto. Este desempenho fica a dever-se fundamentalmente ao 

trabalho que é realizado pelos professores dentro da sala de aula e aos apoios 

proporcionados aos alunos. Houve, no ano 2010/2011, um aumento das retenções 

quando comparamos com o ano anterior em virtude de um aumento de níveis negativos 

nas disciplinas de Filosofia e Matemática (10º ano), assim como de diminuição de níveis 

positivos nos exames nacionais que provocaram mais retenções dos alunos. Existiram 

ainda duas situações atípicas nos cursos profissionais que aumentaram as retenções na 

disciplina de Matemática e Física e química e, por consequência, a taxa de conclusão 

nestes cursos.  

Ao nível dos resultados externos, a evolução tem sido bastante positiva tendo a 

escola obtido em todos os anos resultados maioritariamente acima da média nacional. 

Este facto faz da escola uma das escolas com melhores resultados na região e a que tem 

melhores resultados no concelho do Fundão, quer no ensino básico, quer no ensino 

secundário. No ano 2010/2011, A escola obteve, apenas na classificação de exame, 80% 

de positivas a língua Portuguesa e 67% de positivas a Matemática, sendo os resultados 

nacionais em exame de 58% a LPO e 43 % a MAT. Também no ensino secundário os 

resultados em exame foram superiores, em quase todas as disciplinas, à média nacional 

e à generalidade das escolas da região. Os resultados obtidos colocam a escola, em 

praticamente todos os anos, dentro das primeiras 200 escolas a nível nacional e na 1ª ou 

2ª posição na região. Estes resultados têm sido possíveis, principalmente, pelo empenho 

dos professores, pelo apoio dado aos alunos nos anos terminais de exame e pela 

articulação efectuada pelos professores que leccionam um mesmo ano de escolaridade. 

Dessa forma, a escola obtém resultados bastante acima das escolas da região, 

nomeadamente dos colégios particulares mas não só, mesmo quando estas estão 

inseridas em contextos sociais mais favoráveis e escolhem os alunos. 

A qualidade do sucesso é um dos elementos que são sempre tidos em conta, 

dando-se igualmente bastante importância ao desenvolvimento de competências sociais 

de empreendedorismo, entreajuda, solidariedade, ecológicas, entre outras. Interessa-nos 

que os alunos obtenham não só bons resultados, mas sejam igualmente cidadãos 

responsáveis que saibam aprender a aprender, tenham poder de iniciativa e consigam 
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adaptar-se a um mudo em constante mudança. Estas competências têm sido 

desenvolvidas pela dinamização de clubes e projectos onde os alunos desenvolvem 

essas competências, competindo em vários concursos nacionais. Nesses concursos têm 

sido ganhos múltiplos prémios, e deslocações a exposições não só nacionais mas mesmo 

internacionais. 

Também quanto ao abandono e desistência, a escola tem tido níveis de abandono 

e desistência bastante inferiores à média nacional, fruto do trabalho de proximidade que é 

realizado pelos Directores de Turma, SPO e restantes estruturas. (Ver taxas no PC)  

 

Resultados sociais 

A escola tem feito um esforço significativo para melhorar estes resultados tendo 

promovido a participação de todos na vida da escola, o que nem sempre é fácil. Os 

órgãos formais têm sido constituídos regularmente, mantendo-se a associação de pais 

desde há muitos anos para cá. A participação dos pais nos órgãos tem sido bastante boa, 

participando e intervindo quer no Conselho Pedagógico, quer no Conselho Geral. A 

análise que tem sido feita pelo Coordenador dos Directores de Turma do secundário tem 

também evidenciado uma evolução bastante positiva na vinda dos encarregados de 

educação à escola. Também os alunos participam através da associação de estudantes, 

onde têm existido sempre disputas eleitorais, dos delegados de turma que exprimem as 

suas opiniões nas reuniões trimestrais que são feitas com a direcção e no Conselho Geral 

onde têm sido menos interventivos. Os Professores continuam a ser o principal corpo de 

intervenção na escola, participando activamente nos vários órgãos formais e através da 

dinamização de múltiplas actividades, como pode ser verificado no PAA e no relatório da 

sua execução. As responsabilidades são assumidas por todos, nomeadamente pelo 

Director, através da prestação de contas aos superiores hierárquicos e aos órgãos com 

competência de fiscalização, nomeadamente o Conselho Geral. 

As regras e disciplina são um elemento importante no funcionamento da escola. 

Daí existir um documento com um conjunto de regras a cumprir pelos alunos, que é 

discutido na turma no início do ano e afixado na sala da turma. Todos os professores 

assumem o compromisso de fazer cumprir essas regras e terem comportamentos 

uniformes, o que se tem traduzido num baixo índice de indisciplina e uma ausência de 

indisciplina violenta. A maioria dos casos existentes têm como medida disciplinar a 

repreensão e as medidas de integração. Consciente que a indisciplina, mesmo que de 

baixa intensidade, perturba o normal desenvolvimento da actividade lectiva foi este ano 
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lançado um projecto de eleição da melhor turma que contempla na maioria 

comportamentos dos alunos em sala. Assim, apesar de a indisciplina não assumir 

proporções exageradas é um aspecto que nos preocupa e que tem sido objecto de 

monitorização constante. Foi ainda criado um gabinete de gestão de conflitos que tem 

como função articular o apoio aos alunos que são colocados fora da sala de aula, a 

mediação de conflitos entre alunos, e articular com a CPCJ ou outras organizações 

situações mais graves. À data de elaboração deste relatório ainda não se verificou a 

existência de qualquer processo disciplinar.  

A solidariedade é outro aspecto que nos preocupa e a que damos especial 

importância através do desenvolvimento de projectos como por exemplo o de apoio ao 

Hospital do Fundão. Também o projecto “melhor turma” visa desenvolver a solidariedade 

entre os elementos da turma levando o grupo a ajudar os mais fracos no aproveitamento, 

ou com maiores problemas de relacionamento. 

A escolaridade tem, quanto a nós, um impacto bastante positivo no percurso dos 

alunos. Os bons resultados internos e externos dão a possibilidade aos alunos de aceder 

a cursos superiores que lhes permitem uma melhor oportunidade para ingressar num 

emprego qualificado e em princípio melhor remunerado. Também os cursos profissionais 

facilitam o ingresso no mundo do trabalho, além de desenvolverem competências nos 

alunos, de assiduidade, pontualidade, cumprimento de regras, solidariedade, etc. que de 

outra forma não desenvolveriam pelos contextos sociais e familiares em que estão 

inseridos. 

 

Reconhecimento da comunidade 

A escola é reconhecida na comunidade existindo um grau de satisfação elevado 

por parte da comunidade educativa. Este resultado foi aferido pela auto avaliação 

efectuada, através de inquéritos de satisfação, tendo-se obtido um valor superior a 70%. 

Esse reconhecimento é ainda manifestado através dos convites para estabelecer 

protocolos, ou pela disponibilidade em receberem alunos a estagiar nas várias empresas, 

de múltiplos sectores, da região. 

O sucesso dos alunos tem sido valorizado através de contactos particulares (como 

o envio de um cartão individual sempre que são colocados no ensino superior), ou de 

iniciativas públicas como a entrega de prémios de mérito aos melhores alunos do básico e 

secundário, regular e dupla certificação. Este sucesso académico ou noutras actividades 

é valorizado pela direcção através da recepção dos prémios em pequenas recepções ou 



DOCUMENTO APRESENTAÇÃO DA ESCOLA - ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNDÃO 

 5 

expondo publicamente esses prémios, divulgando igualmente na TV da entrada, ou nos 

meios de comunicação social com a rádio ou o jornal local ou da escola. 

O contributo da escola para o desenvolvimento da região é feito através da 

disponibilização dos recursos para as instituições que deles necessitem, da formação 

profissional dos alunos em áreas de desenvolvimento, da formação secundária para 

ingresso no ensino superior, da partilha de conhecimentos que podem ser aplicados à 

produção de produtos. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

Planeamento e articulação 

O currículo é gerido através de uma articulação vertical (entre anos e ciclos) e 

horizontal (entre departamentos / disciplinas). A articulação tem por base o trabalho dos 

grupos disciplinares, tendo igualmente em consideração um documento de articulação 

existente no Projecto Curricular de Escola que define um conjunto de competências 

essenciais a adquirir no 3º Ciclo. Também no início do ano, antes do início das aulas, os 

Professores reúnem o Conselho de Turma e iniciam essa articulação através da 

elaboração do Projecto Curricular de Turma, onde se faz a articulação horizontal do 

currículo e a sua gestão, definindo-se igualmente as actividades onde a turma irá 

participar. 

O currículo, sendo definido centralmente, dá poucas oportunidades de abertura ao 

exterior e de introduzir elementos locais no mesmo. Assim, a abertura ao exterior é feita 

através de desenvolvimentos de projectos que englobam a participação de entidades 

externas empresariais, públicas ou universitárias. Frequentemente são convidados 

representantes das várias instituições locais e regionais para virem dar os seu 

testemunho nas próprias aulas ou em palestras a que assistem grupos de alunos, maiores 

ou menores conforme o tema ou a disponibilidade. 

A análise do percurso escolar dos alunos dá origem muitas vezes a sessões de 

informação, com os encarregados de educação e/ou alunos, que pretendem a sua 

reorientação vocacional, ou a prestação de apoios específicos. Além dos apoios 

pedagógicos específicos são prestados outros apoios a alunos que tiveram dificuldade em 

obter aproveitamento num exame, ou o aconselhamento em diversas opções. 

Tenta-se estabelecer o máximo de coerência entre o ensino e a avaliação 

diversificando os instrumentos de avaliação e levando o Conselho Pedagógico a 

estabelecer critérios de avaliação que ponderem a componente prática e a componente 
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teórica, a componente oral e escrita, as competências / conhecimentos e as atitudes e 

valores. Esses critérios são dados a conhecer aos encarregados de educação no início do 

ano e são seguidos pelos professores, dando conhecimento aos alunos no momento da 

auto avaliação. Esta coerência explicará o baixo número de recursos que existem quanto 

às avaliações atribuídas, existindo muitos anos em que não existe qualquer recurso. 

O trabalho cooperativo entre docentes é uma prática que existe dentro dos 

departamentos e grupos disciplinares, assim como no conselho de turma. Dentro de cada 

ano de escolaridade os professores planificam em conjunto, constroem matrizes comuns, 

planificam actividades em conjunto, constroem materiais e partilham-nos. É um dos 

aspectos que tem vindo a ser cada vez mais frequente, assim como o da articulação 

curricular, sendo realizado em reuniões formais de grupo e turma, na nomeação de 

responsáveis pelos grupos, na partilha de materiais através dos meios informáticos como 

o mail ou a plataforma moodle. 

 

Práticas de ensino 

A diversificação de ofertas introduzida em 2006 permitiu uma melhor adequação do 

ensino às capacidades e ritmos de aprendizagens dos alunos. No caso dos cursos de 

dupla certificação (CEF, Profissionais) os professores desenvolvem metodologias mais 

centradas nos alunos, gerindo os programas duma forma mais flexível e adaptando-os às 

características dos alunos. No ensino regular, em consequência da necessidade de 

realizar exames padronizados, essa adequação faz-se através de apoios aos alunos, 

dentro da escola e muitas das vezes fora da escola utilizando os meios informáticos já 

referidos (mail, plataforma moodle). Dessa forma é possível ajudar os alunos com mais 

dificuldades e promover o desenvolvimento dos alunos que têm mais facilidades. 

Os apoios aos alunos com necessidades educativas especiais são propostos em 

conselho de turma, autorizados pelos encarregados de educação e monitorizados ao 

longo da sua implementação, com resultados bastante positivos uma vez que o sucesso 

nas disciplinas propostas é superior a 50%. 

Há igualmente uma exigência e incentivo à melhoria do desempenho não só 

através das avaliações formais, mas também através do prémio para “a melhor turma”. 

Pretende-se que o grupo ajude os seus elementos a superar as suas dificuldades e a 

melhorar os seus desempenhos individuais. 

As metodologias utilizadas pela generalidade dos professores são activas e 

baseadas na experimentação, principalmente nas disciplinas que utilizam laboratórios e 
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que têm tempos previstos para o trabalho experimental. Nas línguas a componente oral e 

prática é também valorizada, assim como o trabalho em grupo na generalidade das 

disciplinas. Estas metodologias são reforçadas com o desenvolvimento de projectos, 

concretizados no âmbito de clubes, projectos, concursos, etc. 

A valorização da dimensão artística é outra das características da escola, não só 

pela existência da área das artes no ensino regular e profissional, mas também pela 

intervenção que tem sido realizada nos espaços da escola e da cidade por parte dos 

alunos. Essas intervenções são visíveis na escola e na cidade, nomeadamente no canil 

municipal onde se conjugou a arte com a solidariedade. 

A rendibilização dos recursos educativos e do tempo de aprendizagem é feita pela 

utilização do tempo disponível em sala de aula promovendo a pontualidade e a 

diversificação dos meios de ensino / aprendizagem. Além da aposta na tecnologia patente 

nos quadros interactivos, projectores de vídeo, rede informática, a escola tem investido 

bastante na utilização da plataforma moodle, na utilização do centro de recursos como 

local de disponibilização de meios, na aquisição de software educativo como a escola 

virtual. Assim a utilização dos computadores, da internet e de outros meios informáticos 

permitem que os alunos adquiram competências para pesquisar e filtrar a informação, 

dotando-os de capacidades de construir o seu conhecimento. 

A prática lectiva é acompanhada e supervisionada pelos coordenadores de 

departamento, formalmente através dos professores relatores e com um carácter mais 

formativo através da assistência às aulas de certos professores em relação a outros 

(exemplos de grupos). 

 

Monitorização e avaliação das aprendizagens 

A diversificação das formas de avaliação é um dos assuntos discutidos 

frequentemente no Conselho Pedagógico, sendo dadas indicações para se utilizarem 

cada vez mais instrumentos diferentes do teste escrito. A valorização dos trabalhos 

individuais, apresentações orais, trabalhos de grupo, trabalho experimental, oficinas de 

escrita, entre outros, tem sido um aspecto de promoção dessa diversificação. Os critérios 

de avaliação são igualmente aferidos em conselho pedagógico definindo-se as 

ponderações genéricas a atribuir a atitudes e valores, trabalho prático/ experimental, 

componentes escrita e oral. Os instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa, 

sumativa, e critérios mais específicos, são aferidos ao nível do departamento/ grupo 

disciplinar. 



DOCUMENTO APRESENTAÇÃO DA ESCOLA - ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNDÃO 

 8 

O desenvolvimento do currículo é monitorizado pelos coordenadores de 

departamento a todo o momento e pela direcção nos momentos formais da avaliação, 

através do registo em acta dos problemas existentes. É também um aspecto focado nos 

relatórios intermédios (Fevereiro) e finais (Julho) apresentados pelos coordenadores à 

direcção, elaborados com base nos relatórios dos delegados de grupo, directores de 

turma e outras estruturas. Da análise desses relatórios são determinados certos períodos 

de apoio para os alunos onde existiu algum problema com o desenvolvimento do 

currículo. Esse aspecto é realçado, por exemplo, no apoio que está a ser dado aos alunos 

dos profissionais que tiveram problemas nas disciplinas de matemática e física e química. 

Foi da análise destes problemas que foi proposta a alteração ao regulamento interno que 

prevê os mecanismos de recuperação dos alunos com módulos em atraso ou dos alunos 

com menor assiduidade. 

Estas medidas de apoio educativo têm permitido aos alunos recuperar módulos de 

anos anteriores (colocar valores) e consequentemente aumentar a taxa de sucesso nos 

profissionais. Têm igualmente permitido que os alunos do ensino regular tenham taxas de 

sucesso elevadas nas disciplinas em que têm apoio. Essa taxa de sucesso é monitorizada 

anualmente, sendo superior a 50%. Além destes apoios formais há ainda aulas de apoio 

às disciplinas sujeitas a exame, e não só, que os alunos frequentam para 

desenvolvimento ou recuperação. A frequência destes apoios é monitorizada pelos 

professores, dando conta aos coordenadores de departamento e coordenadores de 

directores de turma. 

Há igualmente uma grande preocupação com a prevenção da desistência e do 

abandono, levando a que para todos os alunos com excesso de faltas sejam 

desencadeados mecanismos de contacto através dos directores de turma, interlocutor 

para o abandono, CPCJ, escola segura, SPO, com o objectivo de evitar que os alunos 

abandonem a escola. Estes alunos são depois acompanhados através de planos que 

visam a recuperação das aulas a que faltaram para que adquiram as competências 

necessárias e coloquem a assiduidade nos níveis definidos. Considerando que os 

conflitos estão muitas vezes ligados à questão da desistência existe um gabinete de 

gestão de conflitos que pretende dialogar com os alunos e articular os vários 

intervenientes neste processo de recuperação dos alunos. 

 

LIDERANÇA E GESTÃO 

Liderança 
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Um dos aspectos fundamentais é a visão difundida de “sermos a escola com 

melhores resultados no Concelho do Fundão e uma das que tem melhores resultados na 

região”, de forma a transmitir uma boa imagem e a atrair alunos numa época de forte 

decréscimo populacional dos jovens. Além da divulgação desta visão e da nossa missão 

tem-se tentado fomentar o sentimento de pertença e identificação com a escola através 

de diversas actividades existentes no PAA (Rally, lanche natal,..) e de reuniões plenárias 

realizadas no início e final do ano, assim como noutras épocas. Nessas reuniões são 

sempre explicados os objectivos do PEE e qual a estratégia a seguir. Há igualmente a 

consciência da importância das estruturas intermédias e da importância fundamental dos 

coordenadores de departamento e dos coordenadores dos directores de turma e dupla 

certificação. Desse modo, tem-se sempre transmitido a ideia dessa importância e apoiado 

as suas decisões perante as equipas que dirigem. Para articular a acção são realizadas 

reuniões formais e informais, além do Conselho Pedagógico, onde se discutem e 

articulam as medidas a tomar. 

A escola tem tido uma tradição de desenvolver projectos, parcerias e soluções 

inovadoras, tendo desenvolvido desde 2003 uma mostra de ciência onde são expostos os 

projectos desenvolvidos que abarcam as várias áreas desde o empreendedorismo, ao 

aspecto social, ambiental, ecológico, artístico, etc. Foi igualmente a escola impulsionadora 

da mostra regional de projectos do ensino secundário que hoje se realiza nas instalações 

da UBI. Todos os anos são concretizados múltiplos projectos, monitorizados através da 

coordenadora dos projectos. Para o desenvolvimento destes projectos, assim como para 

o desenvolvimento dos estágios estão protocoladas inúmeras parcerias com entidades 

públicas e privadas, locais e regionais que permitem uma colaboração que concretiza 

soluções inovadoras como as mostras realizadas, o desenvolvimento de produtos com 

aplicação às empresas, entre outros. 

Na acção de liderança o director tem especial atenção à motivação das pessoas e 

à gestão de conflitos, reconhecendo o mérito das pessoas que se envolvem, mas 

salientando igualmente os pontos fracos, ou o menor empenho, reflectindo esses 

aspectos nas suas decisões, nomeadamente na distribuição do serviço lectivo. Assim, 

reconhece-se uma elevada motivação da generalidade dos colaboradores, que se 

concretiza no trabalho feito com os alunos e no desenvolvimento de múltiplas actividades 

que estão expressas no PAA, documento que é elaborado de forma muito participada 

com a colaboração de todos os colaboradores. Apesar da importância que se reconhece à 

motivação das pessoas, considera igualmente ou mais importante a valorização das 
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competências e a promoção do desenvolvimento profissional. Não permitindo o sistema a 

motivação com base recompensas materiais, a formação e o desenvolvimento de 

competências consentâneas com as necessidades da escola é um aspecto fundamental. 

Daí o elevado número de acções de formação, acreditadas e sem acréscimo de custo 

para a escola, desenvolvidas pelos professores tendo como destinatários outros 

professores e pessoal não docente. Têm igualmente sido aplicados alguns recursos 

financeiros na formação do pessoal não docente, em áreas específicas da administração. 

Para a concretização desta visão e dos aspectos antes enunciados temos 

mobilizado múltiplos recursos da comunidade educativa, não só materiais mas também 

humanos e financeiros. São exemplos disso a utilização das instalações da Câmara 

Municipal para a mostra de ciência e outras actividades, a comparticipação financeira da 

Câmara, junta e empresas da região na realização de eventos, a utilização dos 

colaboradores da Câmara e Junta de Freguesia para a realização de trabalhos e apoio 

logístico, entre muitos outros.  

 

Gestão 

Ao nível da gestão um dos aspectos fundamentais é a gestão dos recursos 

humanos, daí termos definido um conjunto de critérios para distribuição do serviço 

docente e constituição das turmas que colocámos no PEE da escola, tendo o mesmo sido 

aprovado pelo Conselho Geral. Esses critérios visam fundamentalmente limitar o número 

de níveis e turmas dos professores, assim como dar continuidade pedagógica nas turmas. 

Esse critério permite um melhor conhecimento e acompanhamento dos alunos e uma 

maior responsabilização dos professores pelos resultados obtidos. Definem-se também 

critérios para atribuição de cargos. O cumprimento de todos os critérios nem sempre é 

possível, em virtude das múltiplas condicionantes definidas superiormente. Os critérios de 

constituição das turmas visam fundamentalmente constituir turmas homogéneas, quando 

comparadas umas com as outras, mas que no seu interior tenham a heterogeneidade do 

público que frequenta a escola. Esta opção baseia-se nas conclusões de vários estudos 

que demonstram que alunos com mais dificuldades inseridos em turmas com bom 

aproveitamento, acabam por integrar o grupo e melhorar o seu desempenho. Define-se 

igualmente a continuidade do grupo, embora a escolha de opções diferenciadas e a vinda 

dos alunos de outras escolas para a Secundária do Fundão, no 10º ano, condicione a 

aplicação destes critérios. 
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A distribuição do serviço, feita pelo Director, anualmente tem em conta estes 

critérios e a análise realizada aos resultados de cada professor, em termos de resultados 

de sucesso e abandono. Essa análise é feita com base num relatório dos coordenadores 

onde são registados as percentagens de negativas e as percentagens de abandono em 

cada disciplina, leccionada por cada professor, assim como pelos resultados em exame. 

Quanto ao pessoal não docente a distribuição é feita pelo respectivo coordenador, 

com base num questionário promovido pela direcção. 

A avaliação de desempenho é um processo que foi introduzido com as vicissitudes 

que é do conhecimento geral, embora tenha decorrido sempre dentro dos prazos e com a 

eficácia definida pela tutela. Apesar de não se concordar com o modelo, todos os 

colaboradores são profissionais e como tal cumpriu-se o que estava estabelecido. Assim, 

a avaliação tem permitido diferenciar alguns desempenhos e reconhecer o mérito de 

alguns elementos, embora grande parte dos professores não se tenha proposto à 

avaliação de mérito. A gestão de competências dos colaboradores é feita 

fundamentalmente pela atribuição de cargos, sendo difícil utilizar o mecanismo da 

formação pela forma como a mesma está organizada. 

Tendo em conta a importância da circulação da informação definiram-se circuitos 

formais verticais e meios de circulação da informação claros, que passam pela estrutura 

hierárquica existente (órgãos formais – coordenadores – directores turma – 

colaboradores). Existem igualmente circuitos horizontais entre grupos, departamentos, 

turma, curso. Para promover uma circulação rápida e sem perdas existe um mail 

institucional, para comunicação entre as estruturas formais e os colaboradores, assim 

como um mail e plataforma moodle entre professores e alunos. Ao nível externo utiliza-se 

principalmente o suporte de papel para transmitir critérios, avaliação dos alunos, 

avaliação que os pais fazem, mas também a rádio (RCB), o jornal da escola, os jornais 

regionais, a TV da entrada. Consideramos a eficácia elevada, embora a nível externo 

possa melhorar bastante. 

 

Auto-avaliação e melhoria 

Para o processo de auto-avaliação utilizamos a metodologia CAF. Já foi realizada a 

avaliação dos resultados, tendo-se obtido 71%. Esta avaliação deu origem a um plano de 

melhorias que tem estado a ser implementado, estando concretizado em mais de 80% 

das acções (Contabilizar as acções). As recomendações da avaliação externa, 

nomeadamente a necessidade de maior articulação e sequencialidade, estão a ser 
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implementadas e avaliadas através da fase em curso sobre os processos. Também a 

supervisão da prática lectiva está hoje implementada em virtude do modelo de avaliação 

de professores, mas também de modelos de supervisão fora do que é exigido pelo 

modelo de avaliação. O modelo CAF envolve toda a comunidade na auto-avaliação 

realizada e o alargamento das ofertas educativas é hoje um facto inegável. O modelo CAF 

é um processo contínuo e que abrange resultados e processos, com vista a uma melhoria 

contínua que estamos a realizar. A auto avaliação tem permitido planear a implementação 

das acções de melhoria permitindo assim melhorar a prestação do serviço educativo e as 

práticas profissionais. 

 
Fundão, 28 de Outubro de 2011 

 
O Director 

 
_______________________________ 

(Estêvão Gouveia Lopes) 
 
  


