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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

2014/2015 

 

CONTRADITÓRIO 

 

No âmbito do programa de avaliação externa das escolas e com base no relatório elaborado pela 

equipa inspetiva, na sequência da visita efetuada entre 12 e 15 de janeiro de 2015, ao Agrupamento 

de Escolas Alfredo da Silva – Sintra, vem o mesmo fazer uso do direito de contraditório. 

Com vista ao aperfeiçoamento do relatório final, de modo a que este possa espelhar de forma mais 

objetiva a realidade deste Agrupamento, damos as seguintes informações que consideramos 

poderem complementar a avaliação relativa ao exposto no ponto 3.2 – Prestação do Serviço 

Educativo. 

 

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

PRÁTICAS DE ENSINO 

 

“A dimensão artística e cultural é valorizada principalmente ao nível de clubes, de projetos e da 

realização de visitas de estudo, que permitem o contacto com diferentes formas de expressão, 

aspeto que pode ser transversalmente reforçado, sobretudo nos 2.º e 3.º ciclos, onde esta 

dimensão se encontra mais limitada a algumas disciplinas do departamento das expressões, como 

por exemplo oficina de artes e educação musical.” 

Da análise efetuada em reunião de conselho pedagógico, este órgão considerou por unanimidade 

que a dimensão acima referida não se encontra, no 2.º e 3.º ciclo, “limitada a algumas disciplinas 

do departamento das expressões”, como se comprova no Plano Anual de Atividades dos anos 

letivos a que esta avaliação se reporta. Realça-se o cuidado de introduzir anualmente no plano de 

atividades, experiências de forte cariz cultural, diversificado e enriquecedor, que sejam 

significativas para os alunos, nomeadamente do 2º e 3º ciclo. 

Reforçamos ainda que algumas dessas atividades se tornaram prática recorrente do Agrupamento e 

promovem o trabalho colaborativo e a articulação interdisciplinar. Neste sentido, a título de 

exemplo, enumeramos algumas: 

 Peddypaper da Matemática e das Ciências Experimentais; 

 Projeto Newton gostava de Ler (Físico-Química e BE/CRE); 

 Projeto Eco-escolas (Ciências Naturais, Físico-Química, Português, Educação Visual…); 
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 Projeto Nós e o Património (Educação Visual, História e Geografia de Portugal, Português, 

Ciências Naturais e Geografia); 

 Projeto Assembleia Municipal Jovem de Sintra (Ciências Naturais, História e Educação para 

a Cidadania); 

 Projeto de âmbito europeu, Innovative Technologies for an Engaging Classroom - iTEC 

(Ciências Naturais, Físico-Química); 

 Projeto “Os Irresístiveis” - IRRESISTIBLE - Including Responsible Research an innovation in 

cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher’s Ability of 

Bridging Learning Environments (Ciências Naturais e Físico-Química); 

 Escola Deco Jovem – participação concurso Green Chef 

 Feira do livro (BE/CRE, Português); 

 Comemoração do Dia Mundial da Poesia (Português e Educação Visual); 

 O teatro vem à escola (Português); 

 Concurso de leitura (Português), The best reader competion (Inglês) e Top lecteur 

(Francês); 

 Sketchnarium (Francês e Inglês); 

 Coup d'oeil (Francês); 

 Dia Europeu das Línguas (Português, Francês e Inglês); 

 Concurso Canguru da Matemática, 

 Exposição "Olhares sobre a ciência" (Ciências Naturais e Físico-Química); 

 Cultura ecológica/horta ecológica (Educação Especial, Ciências Naturais e Eco-escolas); 

 Atelier de cozinha/Património gastronómico (Educação especial); 

 Visita de estudo à Sé de Lisboa e Claustros (História e Geografia de Portugal e Ciências 

Naturais); 

 Visita de estudo ao CIBA-Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e Grutas de 

Mira d’Aire (História, Geografia, Ciências Naturais e Físico-Química); 

 Visita de estudo ao Museu da Eletricidade (Ciências Naturais e Físico-Química); 

 Visita de estudo à Fábrica dos Cafés Delta e Adega Mayor (Geografia, Ciências Naturais, 

Física e Química e Educação Visual); 

 Visita de estudo ao CENIMAT/Universidade Nova (Físico-Química e Ciências Naturais); 

  Visita de estudo aos Templos de Lisboa (Educação Moral e Religiosa Católica), 

 (…) 

 

Não deixando aqui de reconhecer o excelente trabalho realizado pelas disciplinas do departamento 

de expressões que enriquece, a par com as atividades supracitadas, a experiência cultural dos 

nossos alunos. 
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Solicita-se, que seja considerada, com base nos esclarecimentos prestados, a revisa ̃o do texto no que 

respeita a este ponto.  

 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 

 

 
Albarraque, 29 de abril de 2015 

 
A Direção 

 

Maria José Claudino 

 
 

 


