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Biénio 2009-2011 

Equipa Coordenadora da Autoavaliação da Escola 

 

OBJETIVO 

É objetivo deste documento servir de Sinopse do trabalho desenvolvido pela equipa de 

Autoavaliação da Escola no decurso do biénio 2009-2011. 

INTRODUÇÃO 

O relatório de autoavaliação, consignado na Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aparece 

como “o documento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos 

fixados no projeto educativo, das atividades realizadas (…) e da organização e gestão *da 

escola], designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço 

educativo.” 

No artigo 7.º diz-se que o “processo de autoavaliação deve conformar-se a padrões de 

qualidade devidamente certificados”, ou seja, obedecer a um modelo ou padrão de referência 

como os proporcionados pela CAF ou pelo modelo aplicado pela Inspeção Geral de Educação. 

No artigo 15.º indica-se que a avaliação deve permitir às escolas aperfeiçoar o seu 

funcionamento no que respeita ao projeto educativo, planos de desenvolvimento a médio e 

longo prazos, interação com a comunidade educativa, organização das atividades letivas e 

gestão de recursos. Envolver os membros da comunidade escolar e os pais e encarregados de 

educação no processo de autoavaliação com vista à melhoria dos processos e procedimentos 

de ensino-aprendizagem, de gestão e de relacionamento da Escola com o meio envolvente. 

Ajudar a consolidar uma prática de autoexigência, melhoria contínua e de qualidade, com vista 

ao desenvolvimento de uma escola de excelência. 

O relatório apresentado pela equipa de Coordenação da Autoavaliação no ano letivo 2007/08, 

feito em conformidade com o modelo de avaliação da IGE e com recurso a inquéritos 

efetuados pela Escola, seguido do relatório da Ação inspectiva efetuada em 2009-10 pela IGE 

e, ainda, em articulação com o relatório da “Another Step” sustentado no modelo CAF, 

configuraram o calendário de atividades deste biénio: em resultado de três momentos 

distintos de autoavaliação, foi necessário implementar um plano de ações de melhoria. 
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O Plano de Ações de Melhoria (PAM) resulta dos relatórios da autoavaliação, baseando-se, 

assim, em evidências e dados provenientes da própria Escola e, sobretudo, na perspetiva da 

comunidade escolar. O PAM incorporou ainda ações de melhoria resultantes das 

recomendações das estruturas da Escola, bem como do Relatório da Avaliação Externa (IGE) e 

da “Another Step”. 

O PAM foi um dos principais objetivos da autoavaliação no presente ano letivo (2010/11) e as 

ações que constam do plano representam atividades fundamentais para o bom desempenho 

das pessoas e da própria organização. 

As ações de melhoria foram prioritizadas de acordo com a capacidade da escola em as 

implementar num determinado período de tempo, bem como na capacidade de mobilizar os 

recursos necessários, tendo sempre em conta o impacto que cada Ação de melhoria irá ter no 

desempenho da escola e o que poderá contribuir para a melhoria da satisfação da comunidade 

escolar. 

Apresenta-se de seguida uma sistematização em grelha das principais atividades realizadas 

pela equipa de autoavaliação, durante o biénio 2009/2011. 
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CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

 

Ano Letivo 2009-2010 

Data / 
Período 

Atividades Responsáveis 
da equipa 

Colaboradores 
responsáveis 

1
.º

 P
e

rí
o

d
o

 

 Preparação da Ação inspectiva da IGE. 

 Elaboração do Texto de Apresentação da Escola 

com base no quadro de referência da Avaliação 

Externa (IGE); 

 Atualização do dossiê da Avaliação Interna; 

 Preparação do Painel da equipa de 

Autoavaliação da Escola. 

 

Fernanda Vieira, 

Ana Paula Cunha, 

Cristina Duarte, 

Vanda Pereira 

Direção 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

 Análise e divulgação do Relatório da 
IGE em: 

 Conselho Pedagógico; 

 Conselho Geral; 

 Grupos Pedagógicos. 

 

 Publicação na página Web da Escola. Plano 
de Melhoria para superação dos pontos 
fracos identificados. 

  

Todas Direção 
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3
.º

 P
e

rí
o

d
o

 

 Colaboração da “Another Step” com a 

equipa de autoavaliação na área da 

avaliação do desempenho organizacional. 

 Opinião de um “amigo crítico” (observador 

externo de reconhecido mérito na área); 

 Elaboração dos instrumentos de recolha de 

dados: seleção dos indicadores da avaliação; 

 Análise, discussão das propostas dos 

instrumentos de recolha de dados elaborados; 

 Aplicação dos instrumentos de recolha de 

dados; 

 Preenchimento de uma grelha par registo de 

evidências do desempenho organizacional da 

Escola; 

 Preenchimento de tabelas comparativas do 

desempenho escolar dos alunos no decurso 

dos três últimos anos; 

 Acompanhamento personalizado do 

preenchimento dos inquéritos pelo Pessoal 

Não Docente. 

Todas 

Direção 

Autarquia: 
Raquel Camacho 

APEE: Álvaro Silva 

Alunos: Ana 
Aguiar 

Téc. Op.: José 
Lourenço 

Ass. Téc.: 
Francisco 
Cordeiro 

Comunidade: 
Eduardo Fonseca, 

Lineu Oliveira 
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Ano Letivo 2010-2011 

Data / 
Período 

Atividades Responsáveis 
da equipa 

Colaboradores 
responsáveis 

1
.º

 P
e

rí
o

d
o

 

 Apresentação de Resultados – Relatório da 

“Another Step”: 

 À Equipa de Autoavaliação; 

 Em Conselho Pedagógico; 

 Em Conselho Geral.  

 

 Diagnóstico Autoavaliação – PND 

 Identificação dos aspetos a melhorar; 

 Suporte para a operacionalização de um Plano 

de Melhoria para o PND. 

 

 Preparação de uma sessão pública para 

divulgação dos resultados da 

Autoavaliação da Escola à comunidade 

educativa: 

 Elaboração de calendarização, convites e 

intervenções; 

 Sequêncialização das intervenções - diacronia 

dos factos: do Observatório de Qualidade 

(PEPT 2000), Autoavaliação Interna (2007/08), 

Projeto de Intervenção da Directora (2008/09), 

IGE (2008/10), “Another Step” (2009/10) ao 

PAM (2010/11); 

 Elaboração de PowerPoint; 

 Colaboração na elaboração de cartaz sobre 

Missão, Visão, Objetivos e Princípios e Valores 

do Projeto Educativo. 

Fernanda Vieira 

Ana Paula Cunha 

Cristina Duarte 

Vanda Pereira 

Luísa Fernandes 

Direção 

 

Dr. António Mota 
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2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Pós-Avaliação:  

 Elaboração de um Plano de Ações de 
Melhoria: 

 Identificação das áreas de melhoria; 

 Definição de critérios de prioritização; 

 Prioritização das áreas de melhoria; 

 Preenchimento de uma ficha por cada AM. 

 

 Apresentação pública dos resultados 
da Avaliação da Escola. 

todas 

Direção 

 

Dr. António Mota 

 Monitorização Intermédia dos PM 

 Verificação do grau de cumprimento das 

atividades e dos resultados previstos no PAM, 

considerando: 

o Objetivos; 

o Cumprimento das atividades; 

o Atividades em curso. 

todas Direção 

3
.º

 P
e

rí
o

d
o

 

 “Another Step” – Framework de 

Desenvolvimento Pedagógico. 

 Opinião de um “amigo crítico” (observador 

externo de reconhecido mérito na área); 

 Seleção dos indicadores de avaliação; 

 Análise, discussão das propostas dos itens 

selecionados. 

 

 

todas 

Direção 

Dr. António Mota 

Autarquia: 
Raquel Camacho 

APEE: Álvaro 
Silva, Carlos Alves 

Alunos: Ana 
Aguiar 

Téc. Op.: José 
Lourenço 

Ass. Téc.: 
Francisco 
Cordeiro 

  Monitorização Final dos PM, considerando 

a pontuação e os níveis de prioritização: 

 Impacto; 

 Capacidade; 

 Satisfação 

todas Direção 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

OBJETIVOS ATINGIDOS: 

 Avaliação interna/ externa com 3 relatórios convergentes, embora de 

diferentes proveniências (Equipa interne / IGE / Another Step;  

 Seleção de indicadores dos inquéritos de avaliação para os diferentes setores 

da Escola (docentes, alunos, pessoal não docente, pais e EE); 

 Identificação das áreas de melhoria; 

 Elaboração do Plano de Ações de Melhoria; 

 Monitorização do PAM;  

 Divulgação pública dos resultados da autoavaliação da Escola; 

 Grelha para tratamento da informação dos relatórios dos PAM;  

 Grelha para tratamento dos dados dos resultados da avaliação dos resultados 

escolares. 

 

CONSTRANGIMENTOS:  

NO TRATAMENTO DOS RELATÓRIOS DOS PLANOS DE MELHORIA:  

 A diversidade de registos (itens diferentes; diferentes tipologias textuais; 

articulação/não articulação com metas; metas de Escola/metas de Grupo)... 

NO FRAMEWORK DO DESEMPENHO PEDAGÓGICO:  

 A ingerência em domínios da avaliação do desempenho docente;  

 A resistência manifestada por alguns colegas face à área em avaliação;  

 A indefinição face à avaliação docente; 

 O recurso aos dados da MISI;  

 A criação de um ranking de desempenho docente. 

 

AÇÕES A IMPLEMENTAR:  

A recolha de dados referentes à análise do estudo estatístico escolares dos alunos, bem como 

a recolha de dados para tratamento e elaboração do relatório dos Planos de Melhoria das 

diferentes estruturas, deverão obedecer a modelos padronizados, já realizados pela equipa de 

autoavaliação. 

15 de Julho de 2011 


