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Assunto: Avaliacäo Externa das Escolas. RelatOrio

Tendo recebido o relatOrio relativo a avaliacdo externa desta escola e concordando corn o teor
do mesmo venho apenas referir um ou outro dado, sem particular significado, que por
eventual lapso ou insuficiente clareza dos documentos de suporte nao se apresenta totalmente
preciso. No entanto os dados referidos ndo alteram ern nada o sentido e o valor das ideias
expressas, apenas se trata de melhor precisar a realidade escolar

Assim:

No capitulo II — Caracterizacao da escola, (Pag. 3)

	

Na 3 a linha onde se	 diz "	 .pecuaria (Bovinos, ovinos, suinos) deveria indicar-se tambem
outra especie que na actualidade tern grande importancia na Escola : os equinos.
Poderia entdo dizer-se "... Pecuaria (bovinos, equinos, ovinos e suinos);

No Capitulo IV - AVALIACX0 POR FACTOR

1.1 - sucesso acadernico (Pag. 5)
Na linha 5 onde se diz "... Tecnico de Gestao Agraria e Tecnico de Producao Agraria..."
poderia dizer-se " ...Tecnico de Gestdo de Ambiente e Tecnico de Producao Agraria";

3.3 Gestao dos recursos materiais e financeiros (Pag. 9)

Na linha 5 onde se diz "... (leite, uvas e outros frutos, milho, produtos horticolas, fibres,
fenos)" poderia dizer-se "(leite, frutos, produtos horticolas, fibres, fenos, vitelos, borregos e
aves)".
Sem outro assunto, apresento a V.Exa os melhores cumprimentos,
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