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1 – INTRODUÇÃO 
A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a autoavaliação e para a 
avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 
jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 
avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 
incumbida de dar continuidade ao programa de 
avaliação externa das escolas, na sequência da 
proposta de modelo para um novo ciclo de 
avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 
Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 
março). Assim, apoiando-se no modelo construído 
e na experimentação realizada em doze escolas e 
agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 
Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 
esta atividade consignada como sua competência 
no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 
janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 
avaliação externa da Escola Profissional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte 
de Lima  – Ponte de Lima realizada pela equipa 
de avaliação, na sequência da visita efetuada 
entre 9 e 11 de maio de 2016. As conclusões 
decorrem da análise dos documentos 
fundamentais da Escola, em especial da sua 
autoavaliação, dos indicadores de sucesso 
académico dos alunos, das respostas aos 
questionários de satisfação da comunidade e da 
realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 
fomente e consolide a autoavaliação e resulte 
numa oportunidade de melhoria para a Escola, 
constituindo este documento um instrumento de 
reflexão e de debate. De facto, ao identificar 
pontos fortes e áreas de melhoria, este relatório 
oferece elementos para a construção ou o 
aperfeiçoamento de planos de ação para a 
melhoria e de desenvolvimento de cada escola, 
em articulação com a administração educativa e 
com a comunidade em que se insere.  

A equipa regista a atitude de empenhamento e 
de mobilização da Escola, bem como a 
colaboração demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

O relatório da Escola apresentado no âmbito da  
Avaliação Externa das Escolas 2015-2016 está disponível na página da IGEC. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Níveis de classificação dos três domínios  

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 
muito consistente na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 
Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em 
análise, em resultado de práticas organizacionais 
consolidadas, generalizadas e eficazes. A escola distingue-se 
pelas práticas exemplares em campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 
consistente na melhoria das aprendizagens e dos resultados 
dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos 
fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em 
resultado de práticas organizacionais generalizadas e 
eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido impacto na melhoria 
das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 
respetivos percursos escolares. A escola apresenta uma 
maioria de pontos fortes nos campos em análise, em 
resultado de práticas organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 
reduzido na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos 
alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações de 
aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e 
envolvem áreas limitadas da escola.    

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 
muito reduzido na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 
Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes na 
generalidade dos campos em análise. A escola não revela 
uma prática coerente, positiva e coesa. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf�
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=�
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, inserida numa 
propriedade agrícola com cerca de 14 hectares, é uma escola profissional pública vocacionada para o 
desenvolvimento rural do concelho de Ponte de Lima. Foi criada em 1991 por vontade de algumas 
entidades locais e do então existente Gabinete de Educação Tecnológica Artística e Profissional.  

No presente ano letivo, a população escolar é de 222 formandos, distribuídos por 10 turmas, dos quais 
17 (uma turma) no curso vocacional de Agroturismo e Jardinagem, nível II e 205 distribuídos por cinco 
cursos do ensino profissional de nível IV: 68 (três turmas) no curso de Técnico de 
Restauração/Restaurante – Bar e Cozinha-Pastelaria, 68 (três turmas) no curso de Técnico de Gestão 
Equina e 69 (três turmas) no curso de Técnico de Produção Agrária. 

Os formandos são provenientes, essencialmente, dos distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga. A 
Escola é frequentada por cinco formandos de outras nacionalidades (Angola, Suíça, França, Roménia e 
S. Tomé e Príncipe). Cerca de 73 formandos estão alojados em residências ou quartos arrendados em 
Ponte de Lima, uma vez que a Escola não dispõe de alojamento. Os formandos beneficiam de apoios, no 
âmbito do Programa Operacional de Capital Humano, a nível de alimentação, transporte e alojamento. 
No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, 11,7% dos formandos do ensino básico e 
12% dos do ensino profissional de nível secundário possuem computador com Internet, em casa.  

Os dados relativos à formação académica e habilitação profissional dos pais e das mães dos formandos 
que frequentam o ensino básico são desconhecidos No que se refere aos pais e às mães dos formandos do 
ensino profissional de nível secundário, observa-se que 3% têm formação superior e 3% o ensino 
secundário. Quanto à ocupação profissional, 4,7% dos pais/mães dos formandos do ensino profissional de 
nível secundário exercem profissões de nível superior e intermédio.  

A educação e o ensino são assegurados por 39 docentes, dos quais 41% pertencem ao quadro. A 
experiência profissional não é muito significativa, pois apenas 58,9% lecionam há 10 ou mais anos e 33% 
há menos de 4 anos. O pessoal não docente é composto por 16 trabalhadores, dos quais 12 são 
assistentes operacionais, três assistentes técnicos e um chefe de serviços de administração escolar. Um 
dos assistentes técnicos encontra-se a desempenhar as funções de coordenador técnico, em regime de 
substituição, uma vez que o chefe de serviços de administração escolar está ausente, por motivo de 
doença. Destes trabalhadores, 62,5% têm 10 ou mais anos de serviço. 

 

3 – AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 
Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 
tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 
formula as seguintes apreciações:  

 
3.1 – RESULTADOS  

RESULTADOS ACADÉMICOS 

Tendo em consideração os dados disponibilizados pela Escola, relativamente aos resultados dos 
formandos dos cursos profissionais, nos ciclos de formação de 2008-2009 a 2014-2015, verifica-se uma 
tendência ascendente na taxa de conclusão de um dos cursos profissionais mais emblemáticos - de 
Técnico de Produção Agrária, onde se registam taxas de 59,3%, 50%, 59,1%, 58,3% e 83,3%, 
respetivamente. No curso de Técnico de Restauração – variante Restaurante/Bar regista-se uma taxa de 
conclusão descendente, com valores de 47,6%, 79,5%, 65,4%, 40,9% e 45,5%. As taxas de conclusão do 
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curso de Técnico de Informática de Gestão foram sempre superiores a 60% nos três primeiros ciclos de 
formação e no último ciclo foi de 32,1%. No entanto, este valor foi influenciado pelo elevado número de 
transferências ocorridas (10 formandos – 35,7%). No curso de Técnico de Restauração – variante 
Cozinha/Pastelaria, não é possível estabelecer uma tendência, atendendo ao facto de o curso ter 
funcionado em três ciclos não consecutivos. Todavia, as taxas de sucesso situam-se acima dos 50% 
(72,2% - 2011; 57,1% - 2014 e 62,5% - 2015). O curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos, que funcionou no ciclo de formação 2008-2009 a 2010-2011, teve a mais alta taxa de 
conclusão (95%), uma vez que apenas não foi concluído por um dos 21 formandos que o iniciaram, por 
ter módulos em atraso. 

Para além da já referida taxa de conclusão de 95% do curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos, salientam-se ainda as taxas de sucesso dos cursos de Técnico de Produção Agrária (83,3%-
2015), de Técnico de Informática de Gestão (80,8% - 2013) e de Técnico de Restauração – variante 
Restaurante/Bar (79,5% - 2012). Regista-se também o facto de só existirem taxas de conclusão abaixo 
dos 50% no curso de Técnico de Restauração – variante Restaurante/Bar e no curso de Técnico de 
Informática de Gestão (32,1% - 2015), para a qual contribuiu o expressivo número de transferências 
ocorridas (10 formandos – 35,7%). 

No curso de educação e formação (CEF) verificaram-se as seguintes taxas de conclusão: 72,7% - 2011; 
83,3% - 2012; 84,6% - 2014 e 61,5% - 2015. Estes valores significam que a grande maioria dos formandos 
terminou com sucesso o respetivo curso, observando-se que, por norma, um ou dois formandos 
desistiram ou anularam a matrícula, quando maiores de idade. A mais baixa taxa de conclusão (61,5%) 
corresponde ao último curso concluído no ano letivo de 2014-2015, em resultado de algumas 
transferências (23,1% - 6 formandos). 

Em todos os cursos profissionais ministrados na Escola, as taxas de desistência revelam uma tendência 
descendente. Assim, no curso de Técnico de Restauração – variante Restaurante/Bar, a taxa de 
desistência do curso terminado em 2011 era de 42,9%, passando para 9,1% no curso concluído em 2015; 
no curso de Técnico de Restauração – variante Cozinha/Pastelaria, em 2011, a taxa de desistência era 
de 22,2% e no último ano letivo de 12,5%; no curso de Técnico de Produção Agrária, a taxa de 
desistência, em 2011, era de 37% e em 2015 registou-se uma taxa de 0%. Salienta-se também que, no 
curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, no único ciclo de formação (2008-2009 a 
2010-2011), não houve qualquer desistência. 

Nos cursos de educação e formação, as taxas de desistência também são baixas, embora no último curso 
(2013-2014 a 2014-2015) se tenha verificado a desistência de três formandos, o que corresponde 11,5%.  

Foram implementados mecanismos de acompanhamento e monitorização do percurso dos formandos, 
após a conclusão da formação, nomeadamente ao nível da sua inserção no mercado de trabalho. Neste 
âmbito, verificam-se algumas taxas de empregabilidade com expressão (Técnico de Produção Agrária – 
2012: 86%; Técnico de Restauração – Restaurante/Bar – 2013: 88,2%). No entanto, quer as taxas de 
empregabilidade globais, quer as taxas de empregabilidade na área de formação, revelam uma 
tendência descendente. O número de formandos que prossegue os estudos, após a conclusão do curso 
profissional, é reduzido. No curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (2011), três 
formandos ingressaram no ensino superior e nos cursos de Técnico de Restauração a média de 
formandos que prossegue os seus estudos é de 1,4%/ ano. 

As diferentes estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e a direção, com alguma 
regularidade, procedem à análise dos resultados dos formandos. No entanto, essa análise ainda não 
reflete, aprofundadamente, os fatores explicativos de sucesso e insucesso, da desistência ou das próprias 
transferências dos formandos, havendo uma significativa margem de progresso e evolução em todas 
essas dimensões. 
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RESULTADOS SOCIAIS 

Partindo do lema do seu projeto educativo Sei estar, sou profissional, a Escola encontra-se organizada de 
forma a proporcionar aos formandos um conjunto de experiências diversas, que potenciam a aquisição e 
o desenvolvimento de competências profissionais, associadas ao saber estar e ao saber ser, indutoras da 
autonomia, da solidariedade, do voluntariado e do civismo. Neste sentido, os formandos são 
corresponsáveis por todas as áreas de produção agrícola (e.g., adega, vacaria, pocilga, estufas, horto, 
horta biológica …), onde demonstram grande envolvência e sentido de responsabilidade. 

A par da atividade quotidiana escolar, os formandos participam num elevado número de visitas de 
estudo e iniciativas externas, de acordo com o plano anual de atividades ou em resultado das várias 
solicitações e propostas recebidas ao longo do ano. Para além de ações pontuais como é exemplo a 
entrega de um cabaz de Natal a instituições locais, o que traduz o espirito solidário e de exercício de 
cidadania, ou a celebração de dias festivos, os formandos participam num conjunto vasto de feiras, 
concursos e outros eventos, que assumem um papel determinante na projeção da Escola a nível local, 
nacional e internacional.  

O desenvolvimento dos projetos Eco-Escolas e Criação de Hábitos de Vida Saudável, bem como o 
desporto escolar, ao longo do ano letivo, evidenciam empenho com a preservação do ambiente, a 
educação para a saúde e a prática desportiva. 

A atividade da associação de estudantes, ainda reduzida, centra-se na realização do baile de finalistas e 
de torneios de futsal inter-turmas. Apesar de existir facilidade de comunicação com a direção e de haver 
representantes nos conselhos de turma e no conselho geral, a participação dos formandos em muitas das 
dinâmicas escolares e, em particular, no seu processo formativo ainda é pouco ativa, havendo espaço de 
melhoria na sua corresponsabilização e envolvimento em muitas das decisões que lhe dizem respeito. 

Ao nível do comportamento dos formandos, registou-se uma evolução muito positiva, pois, no ano letivo 
de 2013-2014, observaram-se 33 medidas disciplinares corretivas e cinco medidas disciplinares 
sancionatórias, tendo esses valores sido reduzidos em mais de 50% no ano letivo de 2014-2015 (17 
medidas disciplinares corretivas e duas medidas disciplinares sancionatórias).  

A melhoria no comportamento dos formandos deve-se a um acompanhamento sistemático por parte dos 
diretores de curso, dos diretores de turma e de todos os docentes, em parceria com o pessoal não docente 
e com o diretor e a sua equipa, contando ainda com o envolvimento dos encarregados de educação, bem 
como do trabalho realizado pelo Gabinete de Apoio ao Aluno. 

 
RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE   

A comunidade escolar mostra-se globalmente satisfeita com a ação educativa, evidência que é 
sustentada pelas respostas aos questionários aplicados a formandos, trabalhadores docentes, não 
docentes, pais e encarregados de educação, no âmbito do presente processo avaliação externa. 

A análise das opiniões dos diferentes grupos de inquiridos permite verificar que a qualidade do ensino, o 
trabalho e a disponibilidade da direção, a abertura da Escola à comunidade, a ação do diretor de turma, 
a aprendizagem através das experiências e visitas de estudo, a segurança, higiene e limpeza e a relação 
com os amigos são áreas que evidenciam maiores índices de satisfação. Por sua vez, os aspetos 
percecionados como menos satisfatórios são o uso do computador em sala de aula, a frequência e o 
apetrechamento da biblioteca, assim como o ambiente de trabalho por parte dos trabalhadores não 
docentes.   

A valorização dos sucessos dos formandos concretiza-se, fundamentalmente, nas tarefas de 
representação da Escola, atribuída aos que revelaram maior desenvolvimento pessoal e profissional, na 
seleção e/ou apoio dos que participam em mostras, concursos e outros eventos, na sua distribuição pelas 
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entidades de acolhimento, no âmbito da formação em contexto de trabalho (FCT), e ainda pela afixação 
trimestral de um quadro de mérito. 

A Escola mantém uma relação de grande proximidade com as diversas entidades locais, com destaque 
para a Câmara Municipal e a Associação Empresarial de Ponte de Lima. A criação do curso profissional 
de Técnico de Gestão Equina, a participação sistemática em feiras temáticas e outros eventos, a aposta 
no desenvolvimento de competências em setores chave da economia local e regional, como a gastronomia 
e a agricultura, são entendidas pelos parceiros como importantes contributos para o desenvolvimento 
rural e turístico, valorizando os recursos endógenos do território. 

O reconhecimento pela sociedade é, também, visível na disponibilidade de diversas entidades para 
acolher os formandos, no âmbito da FCT, bem como para empregar alguns deles após a conclusão do 
ciclo de formação. A FCT realizada em países estrangeiros, ainda que pouco expressiva (três 
formandos), denota ambição e compreensão das problemáticas de um mercado de trabalho cada vez 
mais global e competitivo. 

Em síntese, a ação da Escola tem produzido um impacto na melhoria das aprendizagens e dos 
resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade 
dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes, o que 
justifica a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Resultados.  

  
3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  
PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

A gestão e a articulação do currículo são concretizadas essencialmente nos conselhos de departamento e 
de cursos que definem as linhas de atuação pedagógica, tendo em conta o perfil profissional de cada 
curso.  

A continuidade pedagógica, a promoção de reuniões de curso, as discussões informais entre professores, 
a realização de atividades envolvendo diversos grupos de recrutamento, assim como a existência de um 
dossiê, acessível a todos os docentes na plataforma digital, onde são arquivados todos os documentos 
afetos à atividade pedagógica como por exemplo planificações, materiais pedagógicos, testes e trabalhos 
realizados pelos formandos, contribuem para fomentar a organização do ensino em módulos.  

A contextualização do currículo e a abertura ao meio consubstanciam-se essencialmente nas atividades 
definidas no plano anual que abrangem iniciativas diversas, com destaque para as visitas de estudo e 
participação em eventos nacionais e internacionais, no desenvolvimento de projetos em contexto de 
trabalho e na prestação de serviços à comunidade. 

A coerência entre ensino e avaliação assenta na uniformização de critérios e procedimentos de avaliação 
claramente definidos e na utilização sistemática de avaliação diagnóstica e formativa como mecanismos 
de regulação do processo de ensino e de aprendizagem. Importa, no entanto, explicitar os critérios de 
avaliação dos formandos com currículo específico individual, bem como as competências a certificar no 
final do seu percurso escolar 

O trabalho colaborativo é uma prática instituída e manifesta-se, sobretudo, na dinamização de projetos 
e atividades, na partilha de recursos e em experiências de trabalho, envolvendo docentes de algumas 
disciplinas, no desenvolvimento de algumas temáticas curriculares, no sentido promover a articulação 
entre as componentes sociocultural e científica e a componente técnica. Porém, carece de 
aprofundamento a articulação das diferentes componentes do currículo numa lógica de trabalho 
transversal e interdisciplinar de modo a garantir o alcançar do perfil profissional estabelecido para cada 
curso.  
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PRÁTICAS DE ENSINO 

O processo de ensino e de aprendizagem, sendo modular, está orientado para responder às capacidades 
e aos ritmos de aprendizagem dos formandos. Também as entidades de acolhimento que asseguram a 
formação em contexto de trabalho são criteriosamente escolhidas, tendo em conta os interesses, os perfis 
de desempenho dos formandos, a qualidade e a amplitude formativa proporcionadas pelas empresas. 
Uma das estratégias utilizadas para colmatar dificuldades de aprendizagem e evitar atrasos na 
conclusão dos diversos módulos é a disponibilização regular de apoios. Estes apoios também são 
facultados a formandos que pretendam aprofundar as suas aprendizagens no sentido de prosseguir 
estudos. Os meses de julho e setembro são usados para recuperar módulos em atraso.  

Existem respostas adequadas para os formandos com necessidades educativas especiais e uma boa 
articulação entre os vários intervenientes no processo, do qual resulta a sua inclusão na comunidade 
escolar e a potenciação das suas aprendizagens. São desenvolvidos três planos individuais de transição 
para a vida pós-escolar de formandos com currículos específicos individuais, que revelam boa adaptação 
às atividades realizadas. 

O incentivo à melhoria de desempenho é feito através do envolvimento dos formandos em concursos e 
campeonatos desenvolvidos em diversas áreas disciplinares, a nível da Escola, nacional e internacional, 
de que são exemplo o Desporto escolar, Concursos pecuários, Campeonato escolar de hipismo, Concurso 
internacional de saltos e Concurso internacional de baristas. As aprendizagens e iniciativas realizadas 
pelos formandos, nomeadamente no âmbito das Provas de Aptidão Profissional, são também valorizadas 
através da publicação na revista anual Perfil, nas redes sociais, na comunicação social regional, na 
página da internet da Escola e na afixação trimestral de um quadro de mérito. 

As metodologias ativas e experimentais, para além da componente técnica, estão também presentes em 
atividades previstas no plano anual, como sejam o projeto Eco-Escolas, a comemoração dos dias das 
Ciências e de la Chandeleur, o projeto Ciência na Escola promovido pela Fundação Ilídio Pinho e, ainda, 
patentes na organização de eventos como a Festa do Vinho Verde e Produtos Regionais realizado 
anualmente em parceria com a Câmara Municipal de Ponte de Lima.  

Existe um conjunto significativo de meios digitais, de estruturas e equipamentos (e.g., restaurante e bar 
pedagógicos, vacaria, e laboratórios) que são utilizados no desenvolvimento das práticas letivas. O 
carácter da Escola dá uma particular relevância aos aspetos práticos e profissionais em que o ensino é 
ministrado por profissionais ativos no terreno. O trabalho em laboratório e a utilização das mais 
modernas técnicas e equipamentos reforçam os saberes práticos. O despertar para as atividades 
profissionais a serem desenvolvidas pelos formandos na conclusão da sua formação, através de 
concursos, das Feiras e de visitas de estudo possibilitam o alargamento e a consolidação de outras 
aprendizagens. 

O acompanhamento da prática letiva é realizado nos conselhos de docentes, onde é feito o balanço do 
cumprimento das planificações modulares e a monitorização dos resultados alcançados, em particular o 
número de módulos em atraso por aluno e turma. A discussão de práticas pedagógicas e o trabalho 
interpares que ocorrem de forma informal, mas regular, constituem também formas de 
acompanhamento e supervisão pedagógica. Não obstante estas práticas e o reconhecimento da sua 
importância, não se encontra instituído o acompanhamento direto em contexto de aula, de feição 
colaborativa e formativa, visando o desenvolvimento profissional dos docentes.  

 
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

A Escola utiliza as diferentes modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), socorrendo-
se de diversos instrumentos, como por exemplo, observação de competências técnicas, serviços em 
contexto real de formação, testes, questões aula, relatórios de atividades experimentais, portfólios, 
trabalhos de pesquisa e testes. A autoavaliação é valorizada existindo grelhas específicas para o efeito. 
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Os critérios de avaliação estão claramente definidos e são do conhecimento dos formandos e 
encarregados de educação, que os consideram justos. A avaliação de cada módulo exprime a conjugação 
da auto e heteroavaliação dos formandos e da avaliação realizada pelo professor, em função da qual são 
ajustadas as estratégias de ensino e aprendizagem e acordados novos processos e tempos para a 
avaliação dos módulos.  

A monitorização da gestão e desenvolvimento do currículo e da eficácia das medidas de promoção do 
sucesso escolar é realizada de forma sistemática pelas estruturas intermédias, havendo ajustamentos às 
planificações de acordo com as dificuldades de aprendizagem identificadas, com definição de planos de 
recuperação individuais quando necessário. O acompanhamento da formação em contexto de trabalho é 
realizado pelo professor orientador que monitoriza a execução do plano de trabalho individual, 
nomeadamente através de deslocações periódicas aos locais dessa formação. Caso o desenvolvimento das 
atividades profissionais não seja compatível e adequado ao perfil profissional do curso, os formandos são 
de imediato retirados desse contexto formativo.  

Apesar de se registar uma diminuição das desistências, o problema subsiste, principalmente no grupo 
de formandos que atinge os 18 anos e ingressa no mercado de trabalho. A Escola está atenta a estas 
situações e sempre que é detetada desmotivação por parte de algum aluno comunica a situação ao 
diretor de turma que, em conjunto com o coordenador de curso e o Gabinete de Apoio ao Aluno, 
desencadeia procedimentos no sentido de identificar as razões e consequentemente definir estratégias 
de ação para colmatar a situação.  

A possibilidade de os formandos tirarem a carta de condutor de trator e de aplicador de fitofármacos, 
assim como o curso de tosquiadores que podem fazer no verão, são estratégias que também contribuem 
para evitar a desistência e abandono escolar.  

Em síntese, a ação da Escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens e 
dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 
totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes, o 
que justifica a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Prestação do Serviço 
Educativo.  

 
3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

O diretor e a sua equipa pensam a Escola como um espaço de formação de cidadãos com uma sólida 
formação pessoal, social, científica e técnica que desenvolvam as capacidades/competências necessárias 
para um bom desempenho profissional e pessoal. Visando construir uma escola que seja - uma referência 
de excelência no ensino profissional, contribuindo para o desenvolvimento local e regional - estatuto 
reconhecido pela comunidade educativa, o diretor desenvolve uma estratégia de atuação pautada pelo 
rigor, acompanhamento de proximidade, trabalho colaborativo e corresponsabilização da comunidade 
educativa. Esta visão assenta numa estratégia de oferta de cursos profissionalizantes adequados à 
realidade sociocultural e às necessidades do tecido empresarial.  

As prioridades definidas, sustentadas por um diagnóstico interno e pelo conhecimento informal da 
realidade, centram-se nos domínios do sucesso/abandono escolares; empregabilidade/prosseguimento de 
estudos; interação escola/famílias e reforço da interação escola-comunidade local.  

A consecução dos objetivos e metas traçadas concretiza-se através de diversificadas atividades, 
constantes do plano anual, estrategicamente pensadas e consentâneas com as ofertas 
profissionalizantes, que fomentam, entre outros, a qualidade educativa/aptidão profissional, a 
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sustentabilidade social e ambiental e o empreendedorismo, quer nos cursos profissionais, quer no curso 
vocacional.  

Os documentos estruturantes, apesar de coerentes, carecem de uma articulação mais eficaz quanto às 
prioridades, objetivos e metas que se propõem alcançar de modo a permitir o confronto entre o almejado 
e o conseguido. 

A Escola tem vindo a aprofundar e a afirmar a sua identidade, de matriz agrária, no respeito e 
preservação das caraterísticas do meio circundante, com aposta no aprimoramento de raças e produção 
animal autóctones e o alargamento da sua dimensão profissionalizante à gestão equina, produção 
vinícola e apicultura. As melhorias graduais nas condições logísticas (e.g., instalações e equipamentos 
agrícolas) têm permitido maior adequação às necessidades do mercado de trabalho.  

O diretor, em colaboração com a sua equipa, e as lideranças intermédias mobilizam os docentes para a 
prossecução dos objetivos, ação que se afigura dificultada pela elevada mobilidade docente, com efeitos 
na formação, motivação e adaptação dos docentes a uma nova realidade educativa/formativa. As 
lideranças centram a sua ação na qualificação profissional dos jovens para intervir nos mais variados 
contextos profissionais e laborais, na divulgação da sua específica oferta formativa e na procura de 
locais para a formação em contexto de trabalho, o que têm contribuído para a afirmação da comunidade 
e, para a criação/alargamento de perspetivas mais empreendedoras.  

A Escola revela capacidade de mobilização da comunidade na consecução dos seus propósitos, expressa 
nas múltiplas parcerias e acordos de colaboração estabelecidos com entidades e empresas de 
proximidade, nacionais ou internacionais, a par das boas relações instituídas com estes parceiros, que 
potenciam a concretização de experiências laborais diversificadas, a formação em contexto de trabalho 
dos cursos profissionais, a prática simulada do curso vocacional e o desenvolvimento da componente da 
promoção da capacitação dos currículos específicos individuais dos formandos com necessidades 
educativas especiais de caráter permanente, bem como dos planos individuais de transição para a vida 
pós-escolar. 

 
GESTÃO  

O diretor em colaboração com o conselho pedagógico procede a uma gestão criteriosa na afetação dos 
recursos humanos às funções e cargos a desempenhar, atendendo, sempre que possível, às capacidades, 
perfis e aptidões dos profissionais.  

No serviço docente é privilegiada a continuidade pedagógica, critério que face a um quadro de docentes 
reduzido e à mobilidade docente, é de difícil ou impossível aplicação, o que origina a acumulação de 
diversas funções e cargos pelo mesmo docente. De igual modo, e, considerando as áreas de 
especialização, horários de trabalho alargados, dispersão e diversificação dos espaços, nomeadamente no 
setor agrícola /produção animal, o número de trabalhadores não docentes afigura-se reduzido. Estas 
dificuldades vão sendo minimizadas com uma boa organização e gestão dos recursos e com o espírito de 
colaboração e entreajuda.  

A Escola otimiza os recursos e avalia o retorno dos investimentos feitos, nomeadamente através das 
receitas obtidas com a exploração agrícola e serviços prestados à comunidade.   

Com o objetivo de criar/aprofundar o sentido inclusão e pertença de docentes e não docentes e favorecer 
o estabelecimento de boas relações interpessoais e interajuda, são desenvolvidos práticas facilitadoras 
deste processo, como por o exemplo a reunião geral promovida pelo diretor e a sua equipa; a entrega de 
uma pendrive com todos os documentos e informação relativa a organização e funcionamento da Escola, 
a atribuição de um endereço eletrónico institucional a cada docente; formação sobre a utilização dos 
programas eletrónicos em uso (e.g., sumários, registos de avaliações, dossiê técnico pedagógico digital, 
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página Web), visita guiada às instalações e propriedade agrícola e partilha de momentos sociais e de 
convívio.   

O desenvolvimento profissional dos trabalhadores é realizado em articulação com o Centro de Formação 
e Inovação dos Profissionais de Educação de Ponte de Lima. A Escola promove, de forma residual, ações 
de formação/informação internas. Falta, porém, um plano consistente de formação para docentes e não 
docentes, orientado para o desenvolvimento profissional, tendo por base o perfil de competências e 
aptidões necessárias aos respetivos desempenhos profissionais 

Os circuitos de informação e comunicação interna e externa são diversos e garantem a eficácia da 
circulação da informação. Salienta-se a página Web, o correio eletrónico institucional onde se encontram 
as informações e os documentos orientadores da ação educativa. 

 
AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A Escola instituiu práticas de autoavaliação, desde há vários anos, efetuadas por uma equipa que, 
apesar da mobilidade dos seus elementos, vai dando continuidade ao processo, através do modelo 
Common Assessment Framework (CAF). Foram aplicados questionários de satisfação à comunidade 
educativa sobre várias áreas de funcionamento, resultando da sua análise a identificação de áreas fortes 
e de melhoria. Este conhecimento é complementado com a informação colhida no processo de 
acompanhamento e monitorização por parte do Programa Operacional de Capital Humano (POCH) que 
revela elevados graus de satisfação da comunidade educativa.  

Acrescem, ainda, a estas práticas avaliativas os processos informais de acompanhamento do quotidiano 
escolar e do desempenho organizacional por parte das lideranças, que permitem conhecer os pontos 
fortes e fracos e que, consoante o caso, visam consolidar ou resolver.  

Reconhecendo-se o valor do trabalho e do conhecimento já produzido, a falta de definição de metas 
avaliáveis limita o alcance da autoavaliação, enquanto processo que permita aferir o impacto da sua 
ação na organização, gestão, planeamento e nas práticas profissionais. Assim, carece de 
reequacionamento o processo de autoavaliação, numa abordagem plural de recolha e interpretação de 
dados que agregue toda a informação produzida, com a consequente conceção de planos de ação 
devidamente estruturados e passíveis de comprovar a sua relevância na melhoria efetiva da qualidade 
das aprendizagens e do desempenho global da organização.  

Em síntese, a ação da Escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens e 
dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 
totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes. 
Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Liderança e 
Gestão. 
 
4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 
A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola:   

 A redução das taxas de desistência, abandono escolar e indisciplina, resultante de um trabalho 
colaborativo entre todos os elementos da comunidade escolar. 

 A valorização das aprendizagens e o reconhecimento da qualidade da sua formação qualificante 
pela comunidade local, autarquias e instituições públicas e privadas.  
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 A contextualização do currículo a abertura ao meio, consubstanciadas nas atividades do plano 
anual, consentâneas com a oferta formativa, que fomentam a qualidade educativa, a aptidão 
profissional e a sustentabilidade social e ambiental.   

 As medidas educativas adotadas, orientadas para a debelação das dificuldades dos formandos, 
com efeitos nas aprendizagens, com relevo para a adequação nas respostas aos formandos com 
necessidades educativas especiais.  

 As múltiplas parcerias e protocolos estabelecidos com instituições e entidades locais, nacionais 
e internacionais, que potenciam a concretização de experiências laborais e educativas 
diversificadas e promovem o espirito empreendedor.  

 A gestão motivadora do comprometimento e empenho da comunidade escolar, com reflexos na 
cultura organizacional de colaboração e no muito bom ambiente educativo. 

 A visão e a estratégia do diretor na afirmação da identidade da Escola, de matriz agrária, na 
preservação das caraterísticas do meio, através da criação de produtos regionais e de animais 
autóctones, como contributo para o desenvolvimento local e regional.   

A equipa de avaliação entende que as áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus esforços 
para a melhoria são as seguintes: 

 O aprofundamento da análise do sucesso de alguns cursos e de menos sucesso de outros, de 
modo a identificar as principais variáveis explicativas, no sentido de inverter o decréscimo das 
taxas de conclusão nos cursos de Restauração e promover a qualidade do sucesso.  

 O reforço da articulação das diferentes componentes do currículo numa lógica de trabalho 
transversal e interdisciplinar de modo a garantir o alcançar do perfil profissional estabelecido 
para cada curso.  

 O reajustamento dos documentos estruturantes no que concerne às prioridades, objetivos e 
metas que a Escola se propõe alcançar, consentânea com os perfis de desempenho e aptidões 
profissionais dos formandos. 

 A construção de um plano consistente de formação para docentes e trabalhadores não docentes, 
de modo a debelar as dificuldades identificadas e promover o desenvolvimento profissional.  

 
 O reequacionamento do processo de autoavaliação, enquanto instrumento regulador da ação 

com consequentes planos estratégicos de melhoria, com impacto na organização, gestão, 
planeamento e nas práticas profissionais. 

04-07-2016 
 
A Equipa de Avaliação Externa: Carlos Miranda, Luísa Neves e Judite Cruz  
 

Concordo.  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da 
Educação e Ciência, para homologação. 

A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área 
Territorial de Inspeção do Norte 

Maria Madalena Moreira 
2016-07-04 

 
 
 
 

 

Homologo. 

O Inspetor-Geral da Educação e Ciência 

 
 
 
Por delegação de competências do Senhor Ministro da Educação 
nos termos do Despacho n.º 5477/2016, publicado no D.R. n.º 
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