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Constituição do Agrupamento 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SEC 

 

Jardim de Infância de Praça, Mondim de Basto 
 

X     

Jardim de Infância de Vilarinho, Mondim de 
Basto 

 

X     

Escola Básica de Mondim de Basto Oeste X X    

Escola Básica de Vilarinho, Mondim de Basto  X    

Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto   X X X 
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1. Introdução 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, alterada pelo Art.º 182 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, no âmbito do qual se realizaram, até à data, dois ciclos de Avaliação Externa das Escolas, o 

primeiro entre 2006-2007 e 2010-2011 e o segundo entre 2011-2012 e 2016-2017. 

No ano letivo 2018-2019 iniciou-se o terceiro ciclo da Avaliação Externa das Escolas. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Mondim de 

Basto, realizada pela equipa de avaliadores com recurso a uma metodologia que inclui a observação da prática 

educativa e letiva, efetuada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, a análise dos documentos estruturantes, 

dos dados estatísticos oficiais e das respostas aos questionários de satisfação aplicados a alunos, docentes e 

não docentes e pais/encarregados de educação, bem como a visita às instalações e entrevistas a elementos 

da comunidade educativa, realizadas entre os dias 25 e 28 de outubro de 2021. 

A equipa de avaliação externa visitou o Jardim de Infância de Vilarinho, Mondim de Basto; a Escola Básica de 

Vilarinho, Mondim de Basto; a Escola Básica de Mondim de Basto Oeste e a Escola Básica e Secundária de 

Mondim de Basto. E realizou a observação da prática educativa e letiva na educação pré-escolar e no 1.º ciclo 

da Escola Básica de Mondim de Basto Oeste e no 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário da Escola Básica e 

Secundária de Mondim de Basto.  

 

Escala de avaliação 

Níveis de classificação dos quatro domínios 

Excelente: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo práticas inovadoras e 

resultados notáveis. Não existem áreas que carecem de melhorias significativas. Tanto as práticas inovadoras 

como os resultados notáveis são generalizados e sustentados.  

Muito bom: predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e resultados 

notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis são generalizados. 

Bom: os pontos fortes sobrepõem-se significativamente aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise. 

Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas existem ainda áreas significativas de melhoria. 

Suficiente: os pontos fortes sobrepõem-se aos pontos fracos, na maioria dos campos de análise, mas a ação 

ainda não é generalizada, nem sustentada. Os resultados são positivos na maioria dos indicadores, mas 

existem ainda lacunas importantes e a melhoria nos últimos anos não é evidente. 

Insuficiente: os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes ou existem áreas importantes que carecem 

de melhorias urgentes. Os resultados são globalmente negativos e não revelam uma tendência de melhoria 

consistente. 

 

O relatório e o eventual contraditório apresentado(s) no âmbito da Avaliação Externa das Escolas 

2021-2022 serão disponibilizados na página da IGEC. 

 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/632448
https://www.igec.mec.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=&newsID=2762#content
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2. Quadro resumo das classificações  

DOMÍNIO CLASSIFICAÇÃO 

Autoavaliação Bom  

Liderança e gestão Muito Bom 

Prestação do serviço educativo Bom 

Resultados Bom 

 

 

3. Pontos fortes 

DOMÍNIO PONTOS FORTES 

 

Autoavaliação 
 

▪ Práticas de autoavaliação alinhadas com os objetivos do projeto educativo e com 

os desafios ligados à consecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e aos princípios e normas que garantem a inclusão.  

▪ Efeitos da autoavaliação na reflexão realizada sobre as aprendizagens e os 

resultados escolares, com vista a reajustamentos nas estratégias de melhoria. 

Liderança 
e gestão 

▪ Ação das lideranças do Agrupamento no envolvimento de instituições e agentes 

da comunidade, com impacto na melhoria dos serviços prestados, 

particularmente ao nível da integração e da inclusão das crianças e dos alunos e 
em torno de objetivos educacionais explícitos e de metas estrategicamente 

definidas. 

▪ Trabalho desenvolvido pelas estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica no comprometimento com as metas e objetivos educacionais e na 

motivação dos profissionais para um processo de aperfeiçoamento contínuo, 

conciliando interesses e expectativas.  

▪ Ambiente escolar seguro, acolhedor, saudável e propício às aprendizagens.  

 
Prestação do 

serviço educativo 
 

▪ Desenvolvimento de projetos de âmbito local com impacto na flexibilidade 

curricular, na interação com o meio e na promoção da igualdade de 

oportunidades. 

▪ Envolvimento da comunidade no apoio às famílias isoladas na modalidade de 

ensino a distância e no transporte escolar, garantindo que nenhum aluno fica 

privado de participar nas iniciativas da escola. 

▪ Participação e envolvimento dos pais na vida escolar dos seus educandos e em 

diferentes domínios do funcionamento organizacional, em resultado da 

mobilização estratégica do Agrupamento.  
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Resultados 

▪ Resultados obtidos pelos alunos do ensino básico com registos de evolução 

positiva e acima da média nacional, particularmente nos 1.º e 2.º ciclos. 

▪ Percentagem de alunos que conclui o ensino profissional em três anos, 
apresentando uma melhoria sustentada dos resultados, quando comparados com 

os alunos do país que tinham um perfil semelhante antes do secundário. 

▪ Impacto da ação do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade, 
valorizado por alunos, pais e encarregados de educação, e reconhecido pelos 

parceiros e entidades com as quais mantém uma relação estreita de cooperação. 

 

 

 

4. Áreas de melhoria 

DOMÍNIO ÁREAS DE MELHORIA 

 
Autoavaliação 

 

▪ Concretização de um modelo que salvaguarde a articulação com outros processos 
de avaliação existentes no Agrupamento, de forma a garantir a apropriação, por 

parte da comunidade educativa, de uma visão global e consequente dos fins 

pretendidos com a autoavaliação. 

Liderança 
e gestão 

▪ Dimensão e quantidade de informação contida nos documentos orientadores que 

facilite a sua apropriação por todos os destinatários e lhes confira maior valor 

instrumental. 

 
Prestação do 

serviço educativo 

▪ Organização do ambiente educativo que valorize a constituição heterogénea dos 

grupos de crianças na educação pré-escolar, no sentido de promover 

aprendizagens cooperadas, desafiadoras e de maior complexidade. 

▪ Aferição dos critérios de avaliação, simplificando a sua definição em torno de 

conceitos comummente refletidos, no sentido de potenciar a sua aplicação a 
novas formas de desenvolvimentos do currículo e à implicação dos alunos no 

processo de aprendizagem. 

▪ Introdução de procedimentos sistemáticos de regulação e monitorização das 

atividades educativas e letivas em contexto de sala de aula, enquanto 
oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional e de melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Resultados 

▪ Desenvolvimento de medidas estratégicas que se mostrem eficazes na melhoria 

da ação educativa, no sentido de inverter a tendência decrescente dos resultados 

escolares verificados nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário. 
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5. Juízos avaliativos  

 

5.1 – Autoavaliação 

Desenvolvimento 

O Agrupamento desenvolve procedimentos sistemáticos de autoavaliação, focados na análise dos 

resultados escolares, na eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar, no comportamento 

e disciplina e na participação dos pais e encarregados de educação. São também objeto de avaliação 

a execução das metas do projeto educativo, o plano de ação estratégica, as iniciativas do plano 

anual de atividades e o trabalho da biblioteca, realizados por diferentes equipas, através de 

processos de auscultação diversificados e abrangentes.  

As dimensões avaliadas estão alinhadas com os objetivos do projeto educativo e pretendem 

responder às fragilidades identificadas na última avaliação externa realizada pela IGEC, na 

autoavaliação realizada pela equipa de avaliação interna do Agrupamento e no plano de ação 

estratégica. Os relatórios produzidos pelas diferentes equipas são apreciados nos órgãos e estruturas 

do Agrupamento, são regularmente divulgados à comunidade e influenciam algumas tomadas de 

decisão. 

Consistência e impacto 

As práticas de autoavaliação têm sido objeto de ajustamentos, alinhados com a atualização do 

projeto educativo e com os desafios ligados à consecução do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e aos princípios e normas que garantem a inclusão. 

Os procedimentos levados a cabo, assentes maioritariamente em abordagens estatísticas, são tidos 

em conta na análise dos resultados escolares, na redefinição de estratégias em sala de aula, no 

ajustamento da formação contínua e na valorização da educação inclusiva. 

A ausência de um plano estruturado e transversal, que agregue as diferentes dimensões avaliadas, 

defina prioridades, metas intermédias e mecanismos rigorosos de monitorização e apresente 

propostas de melhoria, a par da extensão dos relatórios produzidos, limita a apropriação, pela 

comunidade educativa, duma visão global e consequente dos fins pretendidos.   

 

5.2 – Liderança e gestão 

Visão e estratégia 

A visão estratégica do Agrupamento está orientada para a promoção do sucesso educativo, a 

melhoria das aprendizagens, o combate ao isolamento geográfico e a criação de redes de trabalho. 

Com um período de vigência definido para 2017-2021, o projeto educativo foi objeto de atualização 

no sentido de ajustar os objetivos e as metas ao Perfil dos Alunos, à educação inclusiva e ao 

desenvolvimento da autonomia e flexibilidade curricular. As opções curriculares, definidas com 
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clareza nos documentos do Agrupamento, dão relevância às áreas de competências consideradas 

no Perfil dos Alunos, são partilhadas pelos diferentes atores e são evidentes em todas as iniciativas 

formativas.   

Os documentos orientadores do Agrupamento (projeto educativo, plano de desenvolvimento do 

currículo, plano estratégico de recuperação das aprendizagens) revelam-se, no geral, bem 

concebidos, mas a quantidade de informação produzida, que algumas vezes se repete, limita a 

relevância e o valor instrumental que lhes está associado e dificulta a sua apropriação por todos os 

destinatários. 

Liderança 

A diretora exerce uma ação proativa, mobilizadora da comunidade educativa em torno de objetivos 

educacionais explícitos e metas estrategicamente definidas, com consequências na sua análise e 

discussão sistemáticas.  

A ação desenvolvida pelas estruturas de coordenação educativa revela comprometimento com o 

cumprimento das metas e objetivos educacionais e motiva os profissionais para um processo de 

aperfeiçoamento contínuo e de conciliação de interesses. A valorização das lideranças intermédias 

resulta, ainda, da sua participação regular, nos momentos de decisão.  

 

 

 

 

 

Os projetos em curso e as novas soluções face aos problemas prementes são desenvolvidos com 

oportunidade e a sua eficácia é avaliada, periodicamente, e resultam do contributo dos agentes 

internos e externos no sentido de proporcionar às crianças e aos alunos oportunidades estimulantes 

e desafiadoras que, assegurando a melhoria das aprendizagens, contribuam também para combater 

o isolamento. 

Gestão 

Estão estabelecidos critérios pedagógicos para a constituição e gestão de grupos e turmas, refletidos 

nos órgãos próprios, que contribuem para a existência de equidade e permitem alguma flexibilidade 

ao trabalho que está a ser desenvolvido. 

A aplicação das medidas disciplinares, divulgadas e conhecidas pela comunidade educativa, resulta 

de decisões que envolvem os responsáveis e atendem a critérios explícitos que regulam os 

comportamentos e as relações de sociabilidade.  

Os alunos participam nas reuniões dos principais órgãos onde têm assento e as assembleias de 

delegados contribuem para uma recolha de opiniões e sugestões que se vão refletir na melhoria do 

clima organizacional. 

O ambiente escolar é seguro, bastante acolhedor e as regras instituídas mantêm-no saudável, 

ecológico e propício às aprendizagens. 

Num Agrupamento que procura adaptar-se rapidamente à mudança, a liderança é exercida de uma 

forma eficaz, delegando ou distribuindo competências com acuidade, optando por uma gestão 

participada, orientada para atingir resultados e a manutenção de um alto nível de satisfação. 
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A gestão dos recursos humanos obedece a critérios previamente conhecidos, ajustados às 

necessidades das crianças e dos alunos e aos objetivos organizacionais, procurando valorizar as 

competências das pessoas e o seu desenvolvimento profissional. A formação contínua dos 

profissionais, apoiada pelo Centro de Formação de Basto, está direcionada para os problemas 

emergentes do ensino a distância, e em sintonia com as prioridades pedagógicas previamente 

identificadas, em particular nos domínios da avaliação, da capacitação digital, da educação inclusiva 

e da flexibilidade curricular.   

O Agrupamento dispõe e utiliza recursos materiais e tecnológicos adequados que, de forma 

crescente, se constituem como ferramentas de apoio a novas metodologias, à diversificação de 

estratégias e à experimentação. 

Estão instituídos diversos circuitos de comunicação interna e externa que permitem a recolha de 

dados e levam a informação aos principais destinatários. É privilegiada a comunicação digital e a 

comunidade educativa acede à página Web do Agrupamento onde encontra informação atualizada 

e diversificada. As decisões tomadas pelas lideranças de topo prosseguem as vias formais e chegam 

a todos os estabelecimentos que o Agrupamento agrega. 

 

5.3 – Prestação do serviço educativo 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

O Agrupamento tem projetos e iniciativas consolidadas para a promoção da autonomia e 

responsabilidade coletiva e individual. A comunidade assume um papel importante no apoio às 

famílias isoladas na modalidade de ensino a distância e no transporte escolar, garantindo que 

nenhum aluno fica privado de participar nas iniciativas da escola. 

O desporto escolar, com forte implantação no Agrupamento, mobiliza os alunos e a comunidade, 

num compromisso mútuo de enriquecimento individual e comunitário. 

Os alunos mobilizam-se autonomamente, sendo apoiados nas suas iniciativas para organizar e 

desenvolver atividades de promoção da solidariedade e de respeito pela diversidade, com impacto 

no seu desenvolvimento pessoal e emocional e no sentimento de bem-estar e pertença. Há medidas 

de orientação escolar e profissional através de sessões desenvolvidas pelo serviço de psicologia e 

orientação, embora estas não tenham impacto significativo nas escolhas dos alunos. 

Oferta educativa e gestão curricular 

A oferta educativa e formativa é diversificada, satisfaz a procura dos alunos e está articulada com 

as necessidades da comunidade envolvente, destacando-se a formação adquirida no âmbito dos 

cursos profissionais.   

As atividades de animação e de apoio à família e de enriquecimento curricular estão organizadas 

para responder às necessidades das crianças, dos alunos e das famílias, caracterizando-se pela 

diversidade, promoção da inclusão e resultam de um bom entendimento entre parceiros. 
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As opções curriculares integram dimensões culturais, científicas, artísticas e desportivas, promotoras 

da igualdade de oportunidades de acesso ao currículo. 

As medidas de suporte às aprendizagens, reformuladas no decurso da autoavaliação, encontram-se 

firmadas em iniciativas de inovação pedagógica (alguns domínios de autonomia curricular - DAC, 

projetos interdisciplinares, medidas de apoio diferenciadas) com vista ao desenvolvimento do Perfil 

dos Alunos. 

Na educação pré-escolar, as áreas de conteúdo das Orientações Curriculares são trabalhadas de 

forma integrada, mas a organização do ambiente educativo (espaços, tempos e formação de 

subgrupos) não valoriza suficientemente a constituição heterogénea dos grupos para promover, com 

as crianças, aprendizagens cooperadas, desafiadoras e de maior complexidade. 

 

As iniciativas de gestão vertical do currículo decorrem de projetos transversais no domínio das artes, 

do desporto e das ciências experimentais. Para a interdisciplinaridade concorrem a elaboração dos 

planos de trabalho das turmas, a atribuição de tempos comuns a pares pedagógicos em várias 

disciplinas (História e Geografia; Ciências e Físico-Química) e o trabalho desenvolvido no âmbito dos 

DAC, que valorizam temáticas relacionadas com o meio local.  

Ao nível do planeamento, a flexibilização dos espaços e dos tempos e de abordagens pedagógicas 

diferenciadas e de desenvolvimento do currículo não é ainda uma prática consolidada, no sentido 

de assegurar a sequencialidade das aprendizagens. Apesar de existir um número significativo de 

projetos muito relevantes, não há evidências consistentes da sua integração generalizada no 

currículo das diferentes disciplinas lecionadas. 

 

 

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

Verifica-se por parte dos docentes uma ação claramente orientada para a aplicação de estratégias 

direcionadas para a melhoria das aprendizagens e para a manutenção dos sucessos já conseguidos. 

A metodologia de projeto, as atividades de caráter experimental e o trabalho em equipa já assumem 

alguma visibilidade, mas não são generalizadamente utilizadas por todos os docentes. 

O Agrupamento, em articulação com parceiros locais, tem um trabalho bastante conseguido ao nível 

da promoção da equidade e inclusão de todas as crianças e alunos. No âmbito das medidas de 

prevenção e abandono, a par do Programa Estratégico de Recuperação das Aprendizagens, sobressai 

o Programa Mentorias entre Pares, pelo valor que lhe é reconhecido pelos alunos, mentores e 

mentorandos, e pelas famílias, no desenvolvimento de competências relacionais e cognitivas. 

As medidas para a contenção e diminuição do abandono e desistência têm tido um impacto positivo, 

mas ainda não permitiram resolver a emigração dos jovens logo que atingem a maioridade, sem 

concluírem o ensino secundário, e alguns riscos de retenção, nomeadamente no ensino básico. 

A valorização, nesta região, de temáticas relacionadas com o meio local, como por ex., Crescer com 

o Alvão e Valorizar o Património Oral, constitui-se como um poderoso meio de autonomia, de 

flexibilidade curricular e de interação com o meio, a par da afirmação da Escola enquanto veículo de 

igualdade de oportunidades. 
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Existe uma aposta clara na aplicação das medidas universais e na sua monitorização regular e 

atempada como estratégia preventiva do insucesso. As medidas seletivas e adicionais são 

monitorizadas pelos conselhos de turma e analisadas pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), mas os critérios que presidem à avaliação da sua eficácia carecem de 

maior aprofundamento. 

Os alunos são estimulados a participar em projetos dentro e fora da escola. Os alunos que revelam 

maiores capacidades são estimulados a realizar trabalhos de maior complexidade, divulgados no 

jornal escolar Magazine ou na plataforma Classroom, entre outros. 

 

Os docentes recorrem a tarefas e instrumentos de avaliação diversificados que fornecem informação 

sobre as aprendizagens, de acordo com critérios de avaliação definidos para cada disciplina e/ou 

ano de escolaridade, divulgados aos alunos no início do ano letivo. As práticas existentes implicam 

professores do mesmo ano de escolaridade e/ou disciplina na construção de instrumentos de 

avaliação, grelhas e testes comuns de índole sumativa. 

Na educação pré-escolar, a avaliação assume um papel formativo e regulador das práticas, mas a 

existência de referenciais de aprendizagem previamente estabelecidos limita a função que lhe é 

conferida no desenvolvimento dos processos e no planeamento da ação pedagógica. 

As práticas de avaliação foram objeto de uma análise recente da qual resultou um referencial comum 

ao Agrupamento, com o objetivo claro de apostar na avaliação com finalidade formativa. Foi 

realizada formação interna e externa sobre essa temática, mas da análise desse referencial resultam 

conceções distintas de critérios de avaliação que inibem a sua aplicação a novas formas de 

desenvolvimentos do currículo e à implicação dos alunos no processo de aprendizagem. 

Fruto de um trabalho continuado e procurando soluções para as situações anormais que foram 

ocorrendo, a biblioteca/CRE, e mais recentemente o centro de apoio à aprendizagem, têm estado à 

disposição das crianças e alunos, recorrendo a estratégias adaptadas às suas necessidades e 

ajustando-se à circunstância de comunicação à distância. 

O envolvimento dos pais na vida escolar dos seus educandos é um objetivo estratégico do 

Agrupamento e a sua participação é promovida através da representação no conselho geral, nos 

conselhos de turma, na equipa de autoavaliação e nas reuniões para que são convocados.  São 

ainda envolvidos em formações online promovidas pelos profissionais do Agrupamento (ex., 

Webinares sobre educação emocional e Escola-desafios em tempo de pandemia) - aproveitando a 

capacitação digital adquirida durante o ensino a distância- nas iniciativas do plano de atividades e 

em reuniões da associação de pais e encarregados de educação com a diretora. 

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

O desenvolvimento do currículo é acompanhado por mecanismos internos (conselho de turma e 

conselho pedagógico) e por procedimentos de autorregulação (conselho de docentes e conselho de 

grupo disciplinar) contribuindo para a monitorização da prática letiva, embora esses procedimentos 

careçam de consistência e aprofundamento. 
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A partilha e reflexão sobre metodologias de ensino e aprendizagem e práticas científico-pedagógicas 

têm um caráter pontual, dependendo, na maioria dos casos, da disponibilidade individual ou de 

grupos de docência. 

 

Os departamentos curriculares/grupos disciplinares regulam o planeamento a médio e longo prazo, 

salvaguardando as aprendizagens essenciais e o Perfil dos Alunos. A supervisão das atividades 

educativas e letivas em contexto de salas de atividade e de aula não é uma prática consistentemente 

instituída, e assumida coletivamente pelos profissionais e pelas lideranças, enquanto oportunidade 

de desenvolvimento profissional e de melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 

5.4 Resultados 

Resultados académicos 

No triénio 2016-2017 a 2018-2019, considerando os alunos do país com perfil socioeconómico 

semelhante, os resultados dos alunos do 1º ciclo são bons e regista-se uma evolução significativa. 

No 2.º ciclo os resultados são muito bons e situam-se, sempre, acima da média nacional. Já no 3.º 

ciclo, os resultados revelam uma tendência de crescimento, no entanto, verifica-se alguma 

inconsistência quando comparados com a média dos alunos do país que tinham um nível escolar 

semelhante antes da entrada neste ciclo.  

Em sentido inverso, a percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames nacionais de 12.º 

ano, dos cursos científico-humanísticos, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos, 

revela uma tendência decrescente, com um afastamento progressivo relativamente à média dos 

alunos do país que tinham um nível escolar semelhante à entrada no ensino secundário.  

A percentagem de alunos que concluíram o ensino profissional, em três anos ou menos, evoluiu 

significativamente e de forma sustentada, posicionando-se muito acima da média nacional em 2017-

2018 e 2018-2019, quando comparados com os alunos do país que tinham um perfil semelhante à 

entrada do ensino secundário. 

A percentagem de sucesso dos alunos com apoio ASE regista um crescimento consistente no ensino 

básico e alguma flutuação no ensino secundário, o que é revelador do empenho dos responsáveis 

do Agrupamento na promoção da igualdade de oportunidades e na construção de uma escola 

inclusiva. 

O Agrupamento tem aumentado a tipologia de resposta aos alunos que revelam dificuldades de 

integração e inclusão. Na globalidade, os alunos sujeitos a medidas de apoio educativos obtiveram 

sucesso total ou parcial. As medidas implementadas, ao longo do ano, universais, seletivas e 

adicionais, foram, globalmente, eficazes ou muito eficazes, contribuindo para a melhoria das 

aprendizagens e para o sucesso dos alunos. 
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Resultados sociais 

As crianças e os alunos têm iniciativas e participam de forma ativa nas atividades do Agrupamento 

que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal, com particular enfoque na promoção dos 

valores de solidariedade, voluntariado, hábitos de vida saudável e respeito pelo ambiente. As 

atividades são trabalhadas em coerência com os princípios vertidos no projeto educativo, tendo as 

dimensões da cidadania e do civismo reflexo na avaliação dos alunos. 

O cumprimento das regras e disciplina regista uma evolução positiva, sendo de destacar, nesse 

processo, o trabalho diário realizado por professores e pessoal não docente, o papel do gabinete de 

apoio ao aluno e à família, bem como a ação socializadora do desporto escolar. 

O acompanhamento dos alunos após a escolaridade, nomeadamente dos que ingressam no ensino 

superior e dos que concluíram cursos da vertente profissionalizante, obedece a uma prática 

intencionalmente trabalhada a partir da recolha e tratamento de dados fidedignos que permite 

avaliar o impacto da escolaridade no percurso dos alunos e orientar a ação da escola no sentido de 

diminuir a percentagem de alunos que deixa de estudar após cumprir a escolaridade obrigatória. 

Reconhecimento da comunidade 

A comunidade educativa reconhece, de um modo geral, o trabalho desenvolvido como sendo 

bastante positivo. O impacto da ação do Agrupamento é valorizado tanto pelos alunos, pais e 

encarregados de educação, como pelos parceiros e entidades com as quais mantém uma relação 

estreita de cooperação.  

O trabalho e os sucessos dos alunos são valorizados através de iniciativas destinadas ao 

reconhecimento do mérito académico e social, traduzidas em atos públicos. Estas iniciativas não se 

encontram potenciadas, do mesmo modo, junto dos alunos do ensino secundário, com vista a 

constituírem um estímulo à aprendizagem.   

São estabelecidas parcerias estratégicas com empresas e entidades locais e regionais que se 

traduzem em atividades realizadas, pelos alunos, em novos contextos, com relevo na dinâmica do 

Agrupamento e com impacto no desenvolvimento de competências de cidadania, na adoção de 

comportamentos promotores da qualidade do ambiente e da saúde individual e coletiva. 

É evidente o contributo do Agrupamento para o desenvolvimento da comunidade envolvente, quer 

através da participação em iniciativas locais, quer pela disponibilização dos espaços e equipamentos 

para atividades da comunidade. 

 

Data: 14 de fevereiro de 2022 

 

A Equipa de Avaliação Externa: Armando Loureiro, Casimiro Veloso, Ilda Monteiro, Maria João de Carvalho 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização 

  

Estabelecimento de Ensino Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

Concelho Mondim de Basto 

Data da constituição 15 de abril de 2003 

Outros   

 

Oferta Formativa 

Nível/Ciclo 
Crianças/alunos 

(N.º) 

Grupos/turmas 

(N.º) 

Educação Pré-Escolar 68 4 

1.º CEB 171 10 

2.º CEB 102 6 

3.º CEB 171 9 

Cursos de Educação Formação 

- Tipo 2 … 

- Tipo 2 … 

0 0 

ES (Científico-Humanístico) 10º 11º 12º  

- Ciências e Tecnologias 16 12 18 3 

- Ciências Socioeconómicas 6 4 - 
3 a) 

- Línguas e Humanidades 16 14 18 

ES (Cursos Profissionais) 10º 11º 12º  

- Técnico de Instalações Elétricas 11 - 6 2 

- Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

- 8 - 
1 

- Técnico de Multimédia - 11 - 

- Técnico de Turismo Rural e Ambiental - - 19 1 

TOTAL 671 39 

 

Ação Social Escolar 

Alunos apoiados Número % 

Escalão A 192 28,61% 

Escalão B 179 26,67% 

TOTAL 371 55,28% 

 

Recursos Humanos 

Docentes 91  

Não 
Docentes 

Assistentes 

Operacionais 
27  

Assistentes 

Técnicos 
7  

Técnicos 
Superiores 

5  

a) 1 Turma de 10º ano com alunos de Línguas e Humanidades desdobra com curso de Ciências 

Socioeconómicas e 1 turma de 11º com alunos de Línguas e Humanidades desdobra com curso de 

Ciências Socioeconómicas. 
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Anexo 2 – Informação estatística 

(Informação prestada ao Agrupamento) 
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Anexo 3 – Questionários de satisfação - relatório 

(Documento remetido ao Agrupamento) 

 


