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impressão Gráfica Diário do Minho - Braga

 Nesta perspectiva, esta conjunção terá que ser aproveitada como uma oportu-
nidade de superação, para levar a cabo novas práticas, nomeadamente, organizativas, 
utilizando melhor e de forma mais racional os recursos humanos e materiais.
 A forma como cada organização educativa aplica os normativos legais sobre 
avaliação das aprendizagens dos alunos, como concebe e utiliza técnicas e instrumentos 
de avaliação e o uso que faz dos resultados da avaliação das aprendizagens, para aferir 
as diferentes dimensões do seu desempenho, é indicadora da sua política de avaliação 
das aprendizagens.
 De modo a responder com qualidade a esse intento, é nosso objectivo esta-
belecer um plano de execução de uma política de escola, fácil de ler, pouco extenso, mas 
exequível, onde constem o propósito e objecto da avaliação, as técnicas e instrumentos 
de avaliação que são utilizados, os critérios de classificação e a utilização que a escola 
fará dos resultados da avaliação.
 Nos próximos anos, dois desígnios nos devem orientar: melhorar e diversifi-
car as práticas educativas e aumentar a capacidade de auto-aprendizagem dos nossos 
alunos. Embora seja inegável que a grande qualidade do pessoal docente é fundamen-
tal para a equivalente qualidade de uma escola e do seu serviço educativo, é também 
necessário colocar a tónica do discurso na responsabilização dos alunos e do trabalho 
por eles desenvolvido. Há já algum tempo que, na nossa opinião, a escola põe dema-
siada centralidade no trabalho do docente, multiplicando-se uma imensa panóplia de 
planos, apoios e estratégias que promovam a recuperação dos alunos e da parte destes 
nem sempre, ou mesmo raramente, se vê um verdadeiro empenho nessa recuperação. 
É nossa efectiva obrigação valorizar os alunos que trabalham de forma a não lhes criar 
quaisquer sentimentos de injustiça na comparação com os que menos se empenham.
 De igual modo, devemos reflectir sobre a organização da escola, dos seus 
horários e sobre as nossas metodologias. Devemos avaliar de forma rigorosa os mo-
delos de apoio educativo que utilizamos e os resultados que produzem e, paralelamente, 
aferir o valor acrescentado que a oferecemos aos nossos jovens e a qualidade das suas 
avaliações.
 Como instituição que aprende, a escola não pode mais ser uma instituição 
fechada à aprendizagem, impenetrável relativamente às interrogações e apoiada em ro-
tinas, pois acabará por renovar, inevitavelmente, os mesmos erros. Deste modo, jamais 
aprenderá. 
 No entanto, sabemos que a actual equipa de profissionais do agrupamento, cha-
mando a si uma prática sistemática de formação e organizando debates sobre as maté-
rias em apreço, nos oferece garantias de trabalho, empenho e dedicação que culminará 
na diversificação das práticas e na contínua elevação da qualidade do serviço prestado.
 Votos de bom trabalho. 

O Director, 

António Alberto Rodrigues

Da análise à actual conjuntura política e económica do País 

devemos tirar algumas ilações. Sabemos que a mesma, di-

recta ou indirectamente, influenciará a organização das escolas 

nos próximos anos lectivos, designadamente, no que concerne 

aos recursos disponíveis.


