
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

INTERNA (CAI) 

 

 

Com a Avaliação Interna da escola pretende-se: 

 Proporcionar uma reflexão sobre os 
processos como instituição educativa e 
sobre a melhoria da qualidade e do 
sucesso escolar;  

 Verificar como a escola realiza o seu 
planeamento, o desenvolve, avalia e 
melhora no sentido de realizar com 
sucesso a sua missão;  

 
 Atingir a melhoria do desempenho global 

da organização.  
 

 Estimular o envolvimento de todos os 
agentes da comunidade educativa  

 
  Avaliar e monitorizar os resultados. 

 

 

 

Contamos com a sua contribuição. 

A melhoria depende de todos nós! 
 

 

 

 

A ESFD tem como missão: 

 

“Promover o sucesso Educativo numa  

Escola de Qualidade” 

 

O que é uma escola de qualidade?  

O que é a qualidade das aprendizagens dos 

alunos?  

Partilharão os diversos intervenientes 

(professores, encarregados de educação, alunos, 

pessoal não docente) as mesmas perspetivas 

sobre a qualidade que a ESFD deve promover ou 

existirão opiniões divergentes? 

Promover e sustentar a qualidade implica a 

construção de um dispositivo de avaliação, que 

seja um processo adequado à construção de uma 

escola de qualidade partilhada e desejada por 

toda a comunidade educativa. 

É, assim, imperativo que a ESFD adira a uma 

cultura de avaliação que permita: 

a) A prestação de contas, decorrente da 
maior responsabilidade inerente à sua 
autonomia; 

b) O desenvolvimento de aprendizagens 
organizativas significativas; 

c)    O desenvolvimento profissional dos 

professores. 
 

 

 

Mª Fernanda Vieira – Coordenadora/Docente  
Ana Paula Cunha - Docente  
Cristina Duarte– Docente 
M.ª Isabel Vieira - Docente 
Mª João Ribeiro - Docente 
Vanda Pereira - Docente  
Mª dos Anjos Fernandes – Profª Bibliotecária 

 

 

 



PLANO DE AÇA O 
2013 / 2014 

Plano de Trabalho a desenvolver pela Comissão de Avaliação Interna da Escola 

Comissão de Avaliação Interna (CAI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1º PERÍODO 

 Análise e aprovação da metodologia de trabalho e 
do âmbito e objetivos de intervenção da equipa 
coordenadora da autoavaliação da Escola. 

 Elaboração de relatório da avaliação interna da 
escola relativamente ao ano letivo transato. 

 Envio por correio eletrónico, a todo o pessoal 
docente e não docente do Quadro de Referência 
da Autoavaliação da Escola. 

 Apresentação, à comunidade escolar, do relatório 
da avaliação interna da escola e dos resultados 
da inquirição CAF II relativamente ao ano letivo 
transato.  

 Elaboração de tabela de pontos fracos e fortes 
decorrentes da inquirição CAF II com vista à 
elaboração de planos de melhoria. 

 Elaboração de planos de melhoria da estrutura 
escolar. 

 Envio, por correio eletrónico, a todo o pessoal 
docente e não docente, dos planos de melhoria 
elaborados. 

 Reunião com todos os elementos da equipa de 
autoavaliação alargada. 

 Início da inventariação de todos os instrumentos 
de recolha de dados e de autoavaliação já 
implementados pela Escola. 

 Implementação dos planos de melhoria. 

2º PERÍODO 

 Monitorização dos planos de melhoria. 

 Reunião da equipa de autoavaliação 
alargada. 

 Proposta de uma ficha de avaliação 
preenchida pelos alunos. 

 Análise/discussão, em Conselho. 
Pedagógico, das propostas dos instrumentos 
de recolha de dados elaborados. 

  Análise dos resultados escolares. 

 Inventariação de todos os instrumentos de 
recolha de dados e de autoavaliação já 
implementados pela Escola. 

 

 

 

 

 

 

3º PERIODO 

 Análise dos resultados escolares e das 
atividades desenvolvidas, em reunião da 
equipa de autoavaliação alargada. 

 Sistematização dos relatórios finais 
elaborados na escola. 

 Elaboração do relatório final de 
autoavaliação da atividade desenvolvida 
durante o ano letivo pela CAI. 

 Elaboração do relatório da avaliação 
interna da escola relativamente ao ano 
letivo 2013/14. 

 Reformulação do plano de ações de 
melhoria.  

 Análise do modelo de autoavaliação da 
escola e dos instrumentos de avaliação 
interna. 

 

 

“Para que a escola se transforme 

numa organização que aprende, 

será necessário que aprenda a 

aprender.” 
GatherThurler (2000, p. 196) 

 

 

 

«A avaliação é um processo que consiste 

em recolher um conjunto de informações 

pertinentes, válidas e fiáveis, e examinar o 

grau de adequação entre este conjunto de 

informações e um conjunto de critérios 

escolhidos adequadamente, com vista a 

fundamentar uma tomada de decisão.» 

 

De Ketele (1991,p. 266) 

 

 


