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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERNA ─ CAI 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ano Letivo 2013-2014 

Com vista à operacionalização dos objetivos gerais da autoavaliação interna nos 

diferentes domínios de avaliação identificados no Quadro de Referência da 

Autoavaliação da Escola e em articulação com as diferentes estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógica, a CAI encontra-se organizada em equipas de 

trabalho que passaram a integrar elementos do Conselho Pedagógico e do Conselho 

Geral. 

A operacionalização das atividades, para o presente Ano Letivo (2013-2014), 

decorrerá de acordo com o seguinte Plano: 

 

 Elaboração de relatório da avaliação interna da escola relativamente aos dois últimos 

anos. 

  Análise dos resultados da inquirição CAFII à comunidade escolar. 

  Elaboração de tabela de pontos fracos e fortes decorrentes da inquirição CAFII.com 

vista a elaboração de planos de melhoria. 

  Elaboração de planos de melhoria da estrutura escola. 

  Apresentação à Comunidade dos resultados da inquirição CAFII. 

  Implementação dos planos de melhoria. 

  Elaboração de uma tabela com a listagem dos instrumentos de avaliação interna da 

escola. 

 Atualização da informação sobre autoavaliação na página da escola. 

  Monitorização dos resultados dos planos de melhoria implementados. 

  Realização de reuniões regulares com a equipa de auto avaliação alargada. 

 Sistematização dos relatórios finais elaborados pelas diferentes estruturas da escola. 

 Elaboração do relatório final da atividade desenvolvida durante o ano letivo. 
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1ºPeríodo 
meses 

Atividade Colaboradores responsáveis 

Setembro 

Início das atividades. 

Análise e aprovação da metodologia de trabalho e do 
âmbito e objectivos de intervenção da equipa coordenadora 
da auto-avaliação da Escola.  

Elaboração de relatório da avaliação interna da escola 
relativamente aos dois últimos anos. 

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

Cordenadores dos directores de turma, 
de departamentos, directores dos cursos 
profissionais. 

 

Representantes dos assistentes técnicos 
e operacionais. 

Coordenador da equipa de comunicação 
na escola. 

Outubro 

Apresentação, aos órgãos de direção e gestão, do relatório 
da avaliação interna da escola relativamente aos dois 
últimos anos. 

Análise dos resultados da inquirição CAFII à comunidade 
escolar. 

Elaboração de tabela de pontos fracos e fortes decorrentes 
da inquirição CAFII com vista a elaboração de planos de 
melhoria. 

Elaboração de planos de melhoria da estrutura escolar. 

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

Órgão de Direção e gestão intermédia. 

Assistentes técnicos e operacionais; 

Equipa da firma Anotherstep. 

Comunidade educativa 

Novembro 

Reunião com todos os elementos da equipa de auto-
avaliação alargada. 

Apresentação à Comunidade dos resultados da inquirição 
CAFII 

Levantamento de todos os instrumentos de recolha de 
dados e de auto-avaliação já implementados pela Escola 

Direção 

 

Representantes dos assistentes técnicos 
e operacionais. 

 

Coordenadores de departamento, 
Representantes das associações de pais 
e  alunos. Dezembro  

Levantamento de todos os instrumentos de recolha de 
dados e de auto-avaliação já implementados pela Escola 

Implementação dos planos de melhoria. 

2º Período 
meses 

Atividade Colaboradores responsáveis 

Janeiro 

Fevereiro 

Monitorização dos planos de melhoria. 

Reunião da equipa de autoavaliação alargada. 

Proposta  de uma ficha de avaliação  preenchida pelos 
alunos. 

Direção,  

Coordenadores de departamento, 
Associação de alunos, 

Coordenadores dos diretores de turma. 

Março 

Abril 

Monitorização dos planos de melhoria. 

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

Análise dos resultados escolares.  

3º Período 
meses 

Atividade Colaboradores responsáveis 

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

Comissão de Avaliação Interna (CAI) 
 
Direcção. 
 
Coordenadores dos directores de turma, 
de departamentos, directores dos cursos 
profissionais. 
 
Representantes dos assistentes técnicos 
e operacionais. 
 
Coordenador da equipa de comunicação 
na escola 

Maio 
Junho  

Sistematização dos relatórios finais elaborados na escola. 

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

Setembro 

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

Reformulação do plano de acções de melhoria.  

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

 


