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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2014-2015 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA – SINTRA 

RESPOSTA AO CONTRADITÓRIO 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO 

 

A equipa de avaliação externa procedeu à análise do contraditório apresentado pelo Agrupamento de 

Escolas Alfredo da Silva, sito em Albarraque, concelho de Sintra, na sequência da avaliação externa 

realizada entre 12 e 15 de janeiro de 2015, que mereceu a sua melhor atenção.  

Na origem do mesmo esteve a seguinte frase, constante do projeto de relatório: “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” 

(pág. 6, último parágrafo). 

No contraditório supramencionado é afirmado que da análise efetuada em reunião de conselho 

pedagógico, este órgão considerou por unanimidade (…) que a dimensão artística e cultural não se 

encontra, no 2.º e 3.º ciclo, limitada a algumas disciplinas do departamento de expressões, como se 

comprova no Plano Anual de Atividades dos anos letivos a que esta avaliação se reporta. Para o efeito, 

são enumeradas, a título de exemplo, algumas atividades realizadas. 

Sobre este assunto importa esclarecer que o Agrupamento refere exemplos que, na generalidade, se 

direcionam para outras vertentes que não a artística, aspetos que são objeto de referência ao longo do 

projeto de relatório de avaliação externa, remetendo para o trabalho concretizado ao nível de clubes, de 

projetos e da realização de visitas de estudo. Nessa medida corroboram o que é afirmado pela equipa de 

avaliação externa, não sendo possível enumerá-los de forma exaustiva. Mais importa clarificar que em 

nenhum momento do projeto de relatório é afirmado que não são desenvolvidas com os alunos do 2.º e do 

3.º ciclo atividades ou experiências de forte cariz cultural, diversificadas e enriquecedoras, envolvendo 

diferentes disciplinas, e/ou que estas não constam do plano anual de atividades. Todavia, e para que não 

restem dúvidas acerca do juízo avaliativo efetuado pela equipa de avaliação, procede-se à reformulação 

da asserção supracitada. 

   
 

CONCLUSÃO  

 

Face ao exposto, a equipa procedeu à seguinte alteração no projeto de relatório: 

- onde se lia “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”,  

- passou a ler-se “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 
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expressão, aspeto que ganha maior visibilidade nos 2.º e 3.º ciclos, ligado a disciplinas do departamento de 

expressões, como por exemplo oficina de artes e educação musical. O seu reforço nas restantes áreas 

disciplinares, onde é menos patente, constitui uma vertente a fortalecer” (página 6, último parágrafo). 
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