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Introdução 

 

Os resultados apresentados referem-se à 2ª inquirição CAF: CAFII, cuja preparação e 

efetivação, decorreram entre janeiro e abril do ano de 2013. 

A Empresa Anotherstep fez o tratamento dos resultados dos inquéritos realizados pela 

Comunidade Educativa. 

Esta CAFII justificou-se porque a Escola se encontrava num processo de finalização 

de um mandato da Diretora Leonídia Cunha e o início do processo para a validação de 

um novo Diretor, pelo Conselho Geral. 

A Comissão de Avaliação Interna, em face do relatório enviado pela empresa 

Anotherstep, Lda, em outubro de 2013, considerou pertinente elaborar uma súmula do 

documento enviado e retirar tudo o que se referia aos objetivos da implementação do 

modelo CAF e, que já se encontrava no 1º relatório elaborado em 2010. 

Os resultados consideram-se relevantes pois foi a mesma equipa de autoavaliação 

que esteve envolvida, pela segunda vez, na escolha dos itens que constaram dos 

inquéritos. 

A implementação do modelo CAF foi sempre mais fácil aplicar ao nível de processo da 

Gestão da Direção da Escola do que ao nível da implementação de estratégias 

inovadora para a melhoria do sucesso dos alunos sem que, por isso seja 

menosprezada pois a eficiência dos processos, por parte, da Gestão da Escola 

facilitam o funcionamento dos grupos pedagógicos. 

Quadro de correspondência dos domínios da CAF com os domínios da IGEC 
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Figura 1 - Dimensões de avaliação da CAF e IGE 

1 Apresentação dos resultados da Autoavaliação 

Recolhidos e tratados os dados, apresenta-se de seguida a análise quantitativa e 

qualitativa dos mesmos, de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos. Todos os 

dados apurados nas Grelhas de Autoavaliação e nos questionários são apresentados 

por ciclo de ensino. 

1.1 Análise quantitativa 

1.1.1 Grelha de Autoavaliação 

A EAA preencheu as Grelhas de Autoavaliação onde analisou os indicadores 

contemplados para análise dos diferentes critérios e subcritérios da CAF. 

Em resumo, os resultados de avaliação da escola através das diferentes dimensões da 

CAF podem ser observados nos gráficos seguintes1: 

                                                           
11

 A escala utilizada na grelha de autoavaliação é convertida para a escala de 0 a 100 da CAF 2006. 
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Gráfico 1 - Resultados das Grelhas de Autoavaliação da escola 

 

A análise por critério da CAF permite concluir: 

 Não existe uma grande variação entre as pontuações atribuídas pela equipa de 

autoavaliação aos diversos critérios, espelhando o conhecimento da escola 

que a mesma possui; 

 De acordo com as evidências identificadas pela EAA, nos critérios de meios, as 

ações desenvolvidas pela escola encontram-se na fase de Ajustamentos, ainda 

que informal. Assim, realçamos a necessidade de aprofundar a regularidade do 

ciclo de PDCA passando, procurando evidências que suportem os processos 

informais de avaliação realizados aos processos da escola; 

 No que diz respeito aos critérios de resultados podemos concluir que é visível, 

nas evidências mobilizadas pela equipa de autoavaliação, uma 

sustentabilidade dos resultados, sendo no entanto recomendável uma maior 

atenção ao grau de execução dos resultados orientados para o cidadão/cliente 

(entenda-se alunos e pais/encarregados de educação). 

 

 

1.1.2 Questionários 

1.1.2.1 Níveis de participação 

Globalmente, ao nível da participação dos atores educativos, neste processo, os 

dados são os seguintes: 
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Gráfico 2 - Taxa de adesão do 3º CEB e ensino secundário 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 Resultados dos questionários do Pessoal Docente 

1.1.2.2.1 Caraterização dos inquiridos 

Relativamente aos docentes respondentes, foi possível fazer a sua caraterização 

relativamente a algumas dimensões. Vejamos a sua caraterização etária: 
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Gráfico 3 - Caraterização etária do PD do 3º CEB e ensino secundário 

 

No que diz respeito à antiguidade na escola, o resultado é o seguinte: 

 

Gráfico 4 - Antiguidade do PD do 3º CEB e ensino secundário 

 

 

No que diz respeito à caraterização do género dos docentes, o resultado é o seguinte: 
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Gráfico 5 - Caraterização do género do PD do 3º CEB e ensino secundário 

 

Relativamente às habilitações académicas, o resultado é o seguinte: 

 

Gráfico 6 - Habilitações académicas do PD do 3º CEB e ensino secundário 

 

 

1.1.2.2.2 Resultados por critério 

A partir dos questionários recolhidos, foi possível classificar a opinião dos docentes, 

por critério da CAF2, sendo o resultado o seguinte: 

                                                           
2
 A escala utilizada nos questionários é convertida para a escala de 0 a 100 da CAF Educação. 



8 
 

 

Gráfico 7 - Médias das classificações do PD da escola por critério 

 

Da análise do gráfico 7, conclui-se que globalmente existe uma avaliação muito 

positiva do pessoal docente que respondeu ao questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 Resultados dos questionários do Pessoal Não Docente 

1.1.2.3.1 Caraterização dos inquiridos 

Relativamente ao pessoal não docente que respondeu foi possível fazer a sua 

caraterização relativamente a algumas dimensões. Vejamos a sua caraterização 

etária: 
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Gráfico 8 - Caraterização etária do PND 

No que diz respeito à antiguidade na escola, o resultado é o seguinte: 

 

Gráfico 9 - Antiguidade do PND 

 

 

 

No que diz respeito à caraterização do género do pessoal não docente, o resultado é o 

seguinte: 
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Gráfico 10 - Caraterização do género do PND 

Relativamente à distribuição do pessoal não docente por categoria profissional, 70% 

dos inquiridos são assistentes operacionais (auxiliares): 

 

Gráfico 11 - Distribuição do PND por categoria profissional 
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1.1.2.3.2 Resultado por critério 

A partir dos questionários recolhidos, foi possível classificar a opinião do pessoal não 

docente, por critério da CAF3, sendo o resultado o seguinte: 

 

Gráfico 12 - Médias das classificações do pessoal não docente por critério 

Da análise do gráfico 12, conclui-se: 

 Do confronto das pontuações médias atribuídas pelo pessoal não docente, 

existe uma avaliação bastante positiva; 

 Evidenciam-se as classificações atribuídas pelo pessoal não docente 

respondente aos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 A escala utilizada nos questionários é convertida para a escala de 0 a 100 da CAF Educação. 



12 
 

1.1.2.4 Resultados dos questionários dos Alunos e Pais/Encarregados de 

Educação 

1.1.2.4.1 Níveis de satisfação dos inquiridos 

Relativamente aos resultados dos questionários aplicados aos alunos e 

pais/encarregados de educação sobre o seu grau de satisfação relativamente ao 

funcionamento da escola e dos serviços prestados obteve-se

 

Gráfico 13 - Grau de satisfação dos Alunos 

Da análise do gráfico 13, conclui-se que existe um elevado nível de satisfação dos 

alunos da escola, sempre com pontuações acima de 70. Denota-se também que os 

alunos cuja satisfação é maior situam-se no grupo daqueles que acabaram de 

ingressar na Escola (entenda-se 7º ano). 
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Gráfico 14 - Grau de satisfação dos pais/encarregados de educação 

Da análise do gráfico 14, conclui-se: 

 Existe um elevado nível de satisfação dos encarregados de educação dos alunos 

da escola; 

 Destaca-se a homogeneidade dos níveis da satisfação dos encarregados de 

educação dos alunos da escola, quando comparadas as classificações atribuídas 

pelos diversos anos letivos (oscilando as médias de classificação entre 80 e 90 

valores, numa escala de 0 a 100). 
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1.1.2.5 Resultados globais dos questionários 

As pontuações dos critérios que se apresentaram (numa escala de 0 a 100) nos 

gráficos seguintes para cada nível de ensino foram feitas com base nos questionários 

aplicados PD e PND.  

Os resultados relativos ao Critério 6 (Resultados orientados para os cidadãos/cliente) 

integraram também a pontuação dada pelos alunos e pais/encarregados de educação.  

Assim, temos a classificação da opinião da comunidade escolar por critério da CAF, 

sendo o resultado o seguinte: 

 

Gráfico 15 - Médias das classificações dos questionários por critério 

Da análise do gráfico 15, conclui-se que globalmente existe uma avaliação positiva por 

parte da comunidade educativa, evidenciando-se o critério 9 Resultados de 

Desempenho-Chave com a classificação média mais elevada de todos os critérios; 
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1.2 Análise qualitativa 

1.2.1 Introdução 

Apresentados os resultados dos questionários aplicados e da autoavaliação efetuada 

pela equipa (GAA), segue-se a apresentação dos aspetos mencionados nos 

questionários e na GAA no que se refere a ―Pontos Fortes‖ e ―Aspetos a Melhorar‖, no 

âmbito dos critérios e subcritérios do Modelo da CAF.  

A análise que se segue contempla não só a avaliação da EAA, como também a 

avaliação da comunidade educativa (pessoal docente, pessoal não docente, alunos e 

encarregados de educação) realizada através dos questionários e das sugestões de 

melhoria dadas pelos mesmos.  

Neste diagnóstico é feita uma separação entre os Pontos Fortes e os Aspetos a 

Melhorar, sendo que os ―Pontos Fortes‖ referem-se aos aspetos que a escola já 

desempenha com qualidade e sobre os quais a satisfação da comunidade escolar é 

bastante positiva; por outro lado, os ―Aspetos a Melhorar‖ são os aspetos em que a 

escola ainda não conseguiu alcançar o nível necessário à obtenção de uma maior 

satisfação por parte dessa mesma comunidade. As ações de melhoria selecionadas 

pela EAA são baseadas nos Aspetos a Melhorar. 

Este relatório tem uma característica de globalidade onde se apresentam os 

resultados principais, não pretendendo ser um documento exaustivo na listagem 

dos pontos fortes e dos aspetos a melhorar. Contudo, para que as análises 

particulares possam ter lugar, fazem parte integrantes deste relatório os Anexos onde 

se incluem todos os dados recolhidos dos questionários. 
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Analisemos de seguida os pontos fortes e aspetos a melhorar por critério da CAF. 

1.2.2 Critério 1 – Liderança 

Neste critério, avalia-se a forma como os órgãos de gestão e administração e todos os 

que lideram equipas: 

 Desenvolvem e facilitam a consecução do Projeto Educativo; 

 Promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo; 

 Implementam ações e estimulam comportamentos apropriados; 

 Estão diretamente empenhados em assegurar a organização e gestão. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar o que a 

Liderança da instituição educativa faz para: 

1.1. Dar uma orientação à instituição educativa desenvolvendo visão, missão e 

valores; 

1.2. Desenvolver e implementar um sistema de gestão pedagógica e de 

administração e da mudança;  

1.3. Motivar, apoiar as pessoas e servir de modelo; 

1.4. Gerir as relações com os políticos e com as outras partes interessadas, de 

forma a assegurar uma responsabilidade partilhada. 

1.2.2.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 A Liderança democrática e assente na participação ativa dos colaboradores. 

 A Capacidade de autorregulação e melhoria contínuas. 

 A articulação contínua das atividades e competências dos Órgãos de Direção, Administração 

e Gestão. 

 Boa gestão quotidiana. 

 

Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

1.1 

 O Conselho Geral aprova o Projeto Educativo e o Regulamento 

Interno, tendo em conta os diversos pareceres e interesses dos 

representantes da comunidade educativa. 

Pessoal 

Docente 

1.1 
 O Coordenador de Departamento lidera os professores do 

departamento na consolidação de práticas interdisciplinares. 

Pessoal 

Docente 

1.1 
 A Direção faz reuniões com o pessoal não docente para divulgar a 

missão e objetivos da escola explicitados no Projeto Educativo. 

Assistentes 

Técnicos 

1.2 
 A Direção proporciona, no âmbito da sua competência, os meios 

adequados para a concretização do Projeto Educativo. 

Pessoal 

Docente 

1.2 
 A Direção respeita as decisões relativas à gestão curricular adotadas 

nos departamentos. 

Pessoal 

Docente 

1.2 
 O Conselho Pedagógico define dispositivos de acompanhamento e 

monitorização permanente dos alunos. 

Pessoal 

Docente 

1.2 
 A Direção define claramente o papel e a responsabilidade das 

pessoas na concretização do Projeto Educativo. 

Outros 

Assistentes 

1.2 

 O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o seu centro de 

formação, o plano anual de formação do pessoal não docente, tendo 

em consideração não só as necessidades da escola, mas também as 

necessidades e expetativas daqueles. 

Outros 

Assistentes 

1.3 
 A Direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de confiança e 

solidariedade. 

Pessoal 

Docente 

1.3 
 O Conselho Pedagógico mobiliza as estruturas de orientação 

educativa para a promoção do sucesso escolar. 

Pessoal 

Docente 

1.3 
 O chefe mostra-se disponível para a resolução dos problemas do 

pessoal não docente. 

Assistentes 

Técnicos 

1.4 

 A Direção estabelece protocolos com o Centro de Saúde da sua área 

e outras instituições vocacionadas, no sentido de promover a 

prevenção para a saúde. 

Pessoal 

Docente 

1.4 

 A Direção promove relações com entidades locais (Centro de Saúde, 

Escola Segura, empresas, etc.) incentivando-as a contribuir para a 

melhoria da vida escolar. 

Assistentes 

Técnicos 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

1.4 

 A Direção promove relações com entidades locais (Centro de Saúde, 

Escola Segura, empresas, etc.) incentivando-as a contribuir para a 

melhoria da vida escolar. 

Outros 

Assistentes 

 

1.2.2.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Melhorar os processos de comunicação interna para optimizar as lideranças. 

 Fomentar a interação das várias estruturas da comunidade escolar, com vista ao reforço do 

sentimento de pertença e da identidade da Escola. 

 

Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

1.2 

 O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o seu centro de 

formação, o plano anual de formação do pessoal não docente, tendo 

em consideração não só as necessidades da escola, mas também as 

necessidades e expetativas daqueles. 

Assistentes 

Técnicos 

1.3 
 A Direção reconhece o que o pessoal não docente faz bem feito e dá 

orientações nos aspetos que precisa de melhorar. 

Outros 

Assistentes 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 A Direção faz reuniões com o pessoal não docente para divulgar a missão e 

objetivos da escola explicitados no Projeto Educativo (cerca de 35% dos 

assistentes técnicos) 

 As chefias do pessoal não docente, em conjunto com o pessoal respetivo, 

analisam o resultado do seu trabalho e definem medidas no sentido de lhe 

introduzir melhorias (cerca de 20% dos assistentes operacionais) 
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 A Direção define claramente o papel e a responsabilidade das pessoas na 

concretização do Projeto Educativo (cerca de 20% dos assistentes 

operacionais) 

 O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o seu centro de formação, 

o plano anual de formação do pessoal não docente, tendo em consideração 

não só as necessidades da escola, mas também as necessidades e 

expetativas daqueles (cerca de 30% dos assistentes operacionais e 35% dos 

assistentes técnicos) 

 A Direção cria mecanismos que permitem avaliar as necessidades e a 

satisfação do pessoal não docente (cerca de 20% dos assistentes operacionais 

e 65% dos assistentes técnicos) 

 A Direção reconhece o que o pessoal não docente faz bem feito e dá 

orientações nos aspetos que precisa de melhorar (cerca de 20% dos 

assistentes operacionais e técnicos) 

 O chefe mostra-se disponível para a resolução dos problemas do pessoal não 

docente (cerca de 20% dos assistentes operacionais e 35% dos assistentes 

técnicos) 

 A Direção promove relações com entidades locais (Centro de Saúde, Escola 

Segura, empresas, etc.) incentivando-as a contribuir para a melhoria da vida 

escolar (cerca de 20% dos assistentes operacionais e 35% dos assistentes 

técnicos e dos outros assistentes) 
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1.2.3 Critério 2 – Planeamento e Estratégia 

Neste critério, avalia-se a forma como a Organização Escolar implementa o Projeto 

Educativo através de: 

 Uma estratégia claramente centrada nas expetativas dos alunos e dos 

diferentes setores da comunidade educativa; 

 Estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis; 

 Atividades relevantes inscritas nos Planos Anuais de Atividades. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar o que a 

instituição educativa faz para: 

2.1. Obter informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das 

partes. 

2.2. Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia, tendo em conta 

as necessidades das partes interessadas e os recursos disponíveis. 

2.3. Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

2.4. Planear, implementar e rever a modernização e a inovação. 

1.2.3.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 Articulação dos Documentos de Escola entre si. 

 Articulação dos objectivos do PAA com os do PEE. 

 Avaliação sistemática do PAA. 

 Avaliação da eficácia do planeamento e da estratégia definidos. 

 

Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

2.1 
 A escola analisa de forma sistemática os pontos fortes e os pontos 

fracos internos. 

Pessoal 

Docente 

2.2 
 Existe uma articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto 

Educativo de Escola. 

Pessoal 

Docente 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

2.3 

 A avaliação final de cada Plano Anual de Atividades envolve todos os 

participantes diretos e indiretos, servindo de correção / regulação para 

o Plano Anual de Atividades do ano seguinte. 

Pessoal 

Docente 

2.3 
 O Plano Anual de Atividades incorpora um conjunto de objetivos 

básicos bem definidos e realizáveis. 

Pessoal 

Docente 

2.3 
 Apresento propostas de melhorias a introduzir nas áreas da minha 

responsabilidade. 

Assistentes 

Técnicos 

2.4 
 A eficácia e relevância da estratégia e dos planos de ação 

desenvolvidos são avaliadas. 

Pessoal 

Docente 

1.2.3.2  

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Implementar estratégias que visem a apropriação dos princípios e objectivos do PE, por parte 

de toda a Comunidade Educativa. 

 Fomentar a participação dos pais e EE, e dos alunos na elaboração do PAA. 

 Fomentar o envolvimento do pessoal não docente na avaliação. 

 

Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

2.4 
 As estratégias de atuação selecionadas tiveram em conta os recursos 

disponíveis na escola (humanos, materiais e financeiros). 

Assistentes 

Técnicos 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 A escola analisa de forma sistemática os pontos fortes e os pontos fracos 

internos (cerca de 30% dos assistentes operacionais e 35% dos assistentes 

técnicos) 
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 A Direção em articulação com o coordenador do pessoal não docente analisa o 

resultado do seu desempenho com base nos indicadores de desempenho 

interno definidos (cerca de 35% dos assistentes operacionais e 65% dos 

assistentes técnicos) 

 Apresento propostas de melhorias a introduzir nas áreas da minha 

responsabilidade (cerca de 20% dos assistentes operacionais e 35% dos 

assistentes técnicos) 

 As estratégias de atuação selecionadas tiveram em conta os recursos 

disponíveis na escola (humanos, materiais e financeiros) (cerca de 20% dos 

assistentes operacionais e 65% dos assistentes técnicos) 

 

1.2.4 Critério 3 – Pessoas 

Neste critério, avalia-se a forma como a Organização Escolar gere os seus recursos 

humanos: 

 Desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do pessoal docente e não 

docente; 

 Promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho individual; 

 De acordo com os pressupostos do Projeto Educativo. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar o que a 

instituição educativa faz para: 

3.1. Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente, em 

sintonia com o planeamento e a estratégia. 

3.2. Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os 

objetivos individuais e organizacionais. 

3.3. Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

 

1.2.4.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 O ambiente favorável ao trabalho em equipa. 
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Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 A disponibilidade e a partilha de experiências, documentos e materiais. 

 O bom relacionamento interpessoal dos professores. 

 A estabilidade e motivação dos docentes. 

 Os níveis de participação nas atividades da escola. 

 

Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

3.1 
 A Direção distribui o serviço docente possibilitando a consecução de 

várias modalidades de apoio educativo. 

Pessoal 

Docente 

3.1 

 A Direção procura assegurar boas condições de trabalho, para todos 

os intervenientes, de forma a promover o envolvimento de todos no 

desenvolvimento das atividades. 

Pessoal 

Docente 

3.1  A Direção implica o pessoal não docente na estratégia da escola. 
Assistentes 

Técnicos 

3.2 

 O Coordenador de Departamento/Grupo Disciplinar/Projeto analisa 

com os professores da sua equipa a forma como está a decorrer o 

processo de ensino aprendizagem e a melhor forma de atuar para 

atingir os objetivos. 

Pessoal 

Docente 

3.2 
 Na escola é potenciada a polivalência dos funcionários, 

nomeadamente através da rotatividade dos postos de trabalho. 

Assistentes 

Técnicos 

3.3 
 O Coordenador de Departamento promove o trabalho de equipa e 

de colaboração entre os professores. 

Pessoal 

Docente 

3.3 

 O Diretor de Turma promove a articulação entre os professores da 

turma tendo em vista a circulação da informação sobre o 

desempenho da turma. 

Pessoal 

Docente 

3.3 
 Os chefes do pessoal não docente fomentam um bom ambiente de 

trabalho. 

Assistentes 

Técnicos 

3.3 

 A Direção estabelece com o pessoal não docente formas flexíveis e 

reajustáveis de organização de trabalho a realizar, necessárias para 

a criação de um bom ambiente entre todos. 

Assistentes 

Técnicos 
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1.2.4.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Valorização e reconhecimento do sentido de responsabilidade dos funcionários assíduos. 

 O insuficiente número de assistentes operacionais, face à dimensão da Escola e ao seu 

horário de funcionamento. 

 Necessidade de responder de forma mais eficaz e rápida. 

 

Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

3.1 

 A Direção analisa regularmente as carências atuais e futuras, de 

recursos humanos, tendo em conta as necessidades e expetativas 

das partes interessadas. 

Assistentes 

Operacionai

s 

3.2 

 A escola incentiva e facilita a frequência de ações de formação por 

parte do pessoal não docente, motivando-o para o seu 

aperfeiçoamento profissional. 

Assistentes 

Técnicos 

3.2 
 O pessoal não docente que beneficia de formação profissional 

comunica formalmente aos seus colegas o que aprendeu. 

Assistentes 

Técnicos 

3.2 
 Na escola é potenciada a polivalência dos funcionários, 

nomeadamente através da rotatividade dos postos de trabalho. 

Outros 

Assistentes 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 A Direção implica o pessoal não docente na estratégia da escola (cerca de 

30% dos Assistentes Operacionais e 35% dos Assistentes Técnicos) 

 A Direção analisa regularmente as carências atuais e futuras, de recursos 

humanos, tendo em conta as necessidades e expetativas das partes 

interessadas (cerca de 30% dos Assistentes Operacionais) 

 A escola incentiva e facilita a frequência de ações de formação por parte do 

pessoal não docente, motivando-o para o seu aperfeiçoamento profissional 

(cerca de 35% dos Assistentes Técnicos) 
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 O pessoal não docente que beneficia de formação profissional comunica 

formalmente aos seus colegas o que aprendeu (cerca de 20% dos Assistentes 

Operacionais e 35% dos Assistentes Técnicos) 

 Na escola é potenciada a polivalência dos funcionários, nomeadamente 

através da rotatividade dos postos de trabalho (cerca de 30% dos Assistentes 

Operacionais e 35% dos Assistentes Técnicos) 

 Os chefes do pessoal não docente fomentam um bom ambiente de trabalho 

(cerca de 30% dos Assistentes Operacionais) 

 A Direção estabelece com o pessoal não docente formas flexíveis e 

reajustáveis de organização de trabalho a realizar, necessárias para a criação 

de um bom ambiente entre todos (cerca de 35% dos Assistentes Operacionais) 

 

1.2.5 Critério 4 – Parcerias e Recursos 

Neste critério, avalia-se a forma como a Organização Escolar planeia e gere os seus 

recursos internos e parcerias externas, de modo a viabilizar o Plano Anual de 

Atividades e o Projeto Educativo: 

 Uma estratégia claramente centrada nas expetativas dos alunos e dos 

diferentes setores da comunidade educativa; 

 Estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis; 

 Atividades relevantes inscritas nos Planos Anuais de Atividades. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar o que a 

instituição educativa faz para: 

4.1. Desenvolver e implementar relações de parceria relevantes; 

4.2. Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar; 

4.3. Gerir os recursos financeiros; 

4.4. Gerir o conhecimento e a informação; 

4.5. Gerir os recursos tecnológicos; 

4.6. Gerir os recursos materiais. 
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1.2.5.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 A virtualização informática dos postos de trabalho e a sua modernização. 

 O correio electrónico e a página da Escola. 

 O Gabinete de Comunicação. 

 A capacidade de aproveitar as oportunidades que o contexto local lhe oferece, através de 

parcerias e protocolos. 

 

Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

4.1 

 A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de 

cooperação/associação com outras escolas, instituições de formação, 

autarquias e coletividades. 

Pessoal 

Docente 

4.1 
 A escola mantém contactos regulares com empresas, autarquias e 

outros interessados, garantindo estágios aos seus alunos. 

Pessoal 

Docente 

4.1 

 A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de 

cooperação/associação com outras escolas, instituições de formação, 

autarquias e coletividades. 

Outros 

Assistentes 

4.2 
 A escola estabelece parcerias com a comunidade escolar (ex. 

Associação de Pais, Associação de Estudantes, entre outros). 

Pessoal 

Docente 

4.2 

 A escola demonstra recetividade às ideias, sugestões e reclamações 

de alunos e Pais/Encarregados de Educação, desenvolvendo e 

utilizando os mecanismos apropriados para as recolher (ex. caixa de 

sugestões/reclamações, inquéritos, entre outros). 

Pessoal 

Docente 

4.2 
 A escola estabelece parcerias com a comunidade escolar (ex. 

Associação de Pais, Associação de Estudantes, entre outros). 

Assistentes 

Operacionai

s 

4.2 
 A escola estabelece parcerias com a comunidade escolar (ex. 

Associação de Pais, Associação de Estudantes, entre outros). 

Outros 

Assistentes 

4.3  A Direção faz uma boa gestão do orçamento da escola. 
Pessoal 

Docente 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

4.3  A Direção faz uma boa gestão do orçamento da escola. 
Assistentes 

Técnicos 

4.3  A Direção faz uma boa gestão do orçamento da escola. 
Outros 

Assistentes 

4.4 

 As estruturas de orientação educativa fornecem a informação 

necessária ao funcionamento das diversas áreas para o desempenho 

das suas funções (Diretores de Turma, grupos disciplinares, entre 

outros). 

Pessoal 

Docente 

4.4 
 A escola tem assegurado serviços de informação acessíveis a toda a 

comunidade educativa. 

Assistentes 

Técnicos 

4.4 
 A escola tem assegurado serviços de informação acessíveis a toda a 

comunidade educativa. 

Outros 

Assistentes 

4.5 

 Os serviços administrativos utilizam as novas tecnologias para apoiar 

a melhoria dos processos de administração e gestão e métodos de 

informação. 

Assistentes 

Técnicos 

4.5 

 Os serviços administrativos utilizam as novas tecnologias para apoiar 

a melhoria dos processos de administração e gestão e métodos de 

informação. 

Outros 

Assistentes 

4.6 
 A escola tem criado condições de acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Pessoal 

Docente 

4.6 

 Os serviços de apoio da escola (Biblioteca, Serviços de Administração 

Escolar, Bar, atendimento aos Pais/Encarregados de Educação, 

Reprografia) são geridos de acordo com critérios de gestão e 

procedimentos adequados às funções educativas da escola. 

Assistentes 

Operacionai

s 

4.6 
 A escola tem criado condições de acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Assistentes 

Operacionai

s 

4.6 
 A escola possui um plano de emergência e realiza simulacros 

anualmente. 

Assistentes 

Operacionai

s 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

4.6 

 Os serviços de apoio da escola (Biblioteca, Serviços de Administração 

Escolar, Bar, atendimento aos Pais/Encarregados de Educação, 

Reprografia) são geridos de acordo com critérios de gestão e 

procedimentos adequados às funções educativas da escola. 

Assistentes 

Técnicos 

4.6 
 A escola possui um plano de emergência e realiza simulacros 

anualmente. 

Assistentes 

Técnicos 

4.6 
 A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às 

necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços. 

Outros 

Assistentes 

4.6 
 A escola tem criado condições de acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Outros 

Assistentes 

4.6 
 A escola possui um plano de emergência e realiza simulacros 

anualmente. 

Outros 

Assistentes 

 

1.2.5.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 A limitação dos recursos financeiros para assegurar a manutenção regular dos equipamentos 

e modernizar. 

 Espaços reduzidos e insuficientes para a realização de todas as práticas pedagógicas 

inovadoras. 

 O insuficiente número de assistentes operacionais. 

 

Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

4.5 
 Considero que as aplicações informáticas existentes na escola são 

funcionais e correspondem às necessidades. 

Pessoal 

Docente 

4.6 
 A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às 

necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços. 

Assistentes 

Técnicos 
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Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

4.6 
 A escola tem criado condições de acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Assistentes 

Técnicos 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 A Direção faz uma boa gestão do orçamento da escola (cerca de 50% do 

Pessoal Docente) 

 A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de cooperação/associação 

com outras escolas, instituições de formação, autarquias e coletividades (cerca 

de 45% dos Assistentes Operacionais, 65% dos Assistentes Técnicos e 35% 

dos Outros Assistentes) 

 A escola estabelece parcerias com a comunidade escolar (ex. Associação de 

Pais, Associação de Estudantes, entre outros) (cerca de 20% dos Assistentes 

Operacionais e 35% dos Assistentes Técnicos) 

 A Direção faz uma boa gestão do orçamento da escola (cerca de 45% dos 

Assistentes Operacionais, 35% dos Assistentes Técnicos e 35% dos Outros 

Assistentes) 

 Os serviços administrativos utilizam as novas tecnologias para apoiar a 

melhoria dos processos de administração e gestão e métodos de informação 

(cerca de 30% dos Assistentes Operacionais) 

 A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às 

necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços (cerca de 20% dos 

Assistentes Operacionais e 35% dos Assistentes Técnicos) 

 Os serviços de apoio da escola (Biblioteca, Serviços de Administração Escolar, 

Bar, atendimento aos Pais/Encarregados de Educação, Reprografia) são 

geridos de acordo com critérios de gestão e procedimentos adequados às 

funções educativas da escola (cerca de 35% dos Assistentes Operacionais e 

35% dos Assistentes Técnicos) 
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 A escola tem criado condições de acesso de pessoas com mobilidade reduzida 

(cerca de 65% dos Assistentes Técnicos) 

 A escola possui um plano de emergência e realiza simulacros anualmente 

(cerca de 35% dos Assistentes Técnicos) 

 

1.2.6 Critério 5 – Processos 

Neste critério, avalia-se a forma como a Escola concebe, gere e melhora os seus 

processos de forma a: 

 Apoiar a sua estratégia; 

 Satisfazer as necessidades e expetativas dos alunos e encarregados de 

educação; 

 Gerar valor acrescentado para os seus alunos e para a sociedade em geral. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar o que a 

instituição educativa faz para: 

5.1. Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática; 

5.2. Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os 

cidadãos/clientes; 

5.3. Inovar os processos envolvendo os cidadãos/clientes. 

 

 

1.2.6.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 O adequado planeamento das atividades educativas e da organização da Escola. 

 Liderança colaborativa e partilhada entre as várias estruturas de orientação educativa. 

 A sistemática autoavaliação do Plano Anual de Atividades que permite reajustes no 

planeamento. 

 



31 
 

Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

5.1 

 A escola identifica e estabelece prioridades para melhorar os 

processos (ex. grupo de trabalho encarregue de propor melhorias no 

processo ensino aprendizagem). 

Pessoal 

Docente 

5.1 

 Há reuniões periódicas do Conselho de Turma com vista a uma 

avaliação sistemática da forma como está a decorrer o processo 

educativo dos alunos e à introdução das correções necessárias. 

Pessoal 

Docente 

5.1 
 O Conselho de Turma analisa a situação da turma e identifica as 

caraterísticas específicas dos alunos. 

Pessoal 

Docente 

5.1 
 Os departamentos revêm periodicamente a aplicação adequada dos 

critérios de avaliação. 

Pessoal 

Docente 

5.1 
 Ajusto os critérios e instrumentos de avaliação que irei utilizar com os 

outros professores do meu Departamento. 

Pessoal 

Docente 

5.1 
 A gestão da escola orienta-se pelos resultados do processo de 

avaliação dos serviços e funções. 

Assistentes 

Técnicos 

5.1 
 O Encarregado de pessoal coordena a gestão do serviço em 

articulação com os restantes funcionários. 

Assistentes 

Técnicos 

5.2 

 A escola, através dos seus órgãos e estruturas de orientação 

educativa, promove e regula a aplicação das estratégias e 

metodologias de promoção do sucesso educativo. 

Pessoal 

Docente 

5.2 

 O Conselho Pedagógico, o Conselho Geral e a Direção cooperam na 

construção das decisões pedagógicas conducentes à melhoria do 

sucesso educativo dos alunos. 

Pessoal 

Docente 

5.2 

 Efetuo registos sistemáticos sobre os progressos dos alunos da 

turma, quer quantitativos, quer qualitativos, sobre a aquisição de 

conhecimentos e competências e o desenvolvimento de capacidades, 

atitudes e valores. 

Pessoal 

Docente 

5.2 

 Implemento as decisões e orientações dos órgãos e estruturas de 

orientação educativa nos meus planos didáticos, de modo a promover 

o sucesso educativo dos alunos. 

Pessoal 

Docente 

5.2 
 Informo regularmente os meus alunos sobre os seus progressos nas 

aprendizagens. 

Pessoal 

Docente 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

5.3 
 Preocupo-me em avaliar quais as repercussões nos alunos, das 

alterações/inovações introduzidas nas minhas aulas. 

Pessoal 

Docente 

5.3 

 Preocupo-me em introduzir melhorias no meu trabalho que permitam 

aumentar a satisfação dos alunos e dos Pais/Encarregados de 

Educação. 

Assistentes 

Operacionai

s 

5.3 

 Preocupo-me em introduzir melhorias no meu trabalho que permitam 

aumentar a satisfação dos alunos e dos Pais/Encarregados de 

Educação. 

Assistentes 

Técnicos 

5.3 

 Preocupo-me em introduzir melhorias no meu trabalho que permitam 

aumentar a satisfação dos alunos e dos Pais/Encarregados de 

Educação. 

Outros 

Assistentes 

 

 

1.2.6.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Alargar de forma sistemática, ao pessoal não docente, a utilização das formas de 

comunicação em uso nas outras estruturas. 

 Planear ações de informação, designadamente reuniões, de forma a desdobrar a informação 

recebida aos colegas. 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 A gestão da escola orienta-se pelos resultados do processo de avaliação dos 

serviços e funções (cerca de 60% dos Assistentes Operacionais e 35% dos 

Assistentes Técnicos) 

 O Encarregado de pessoal coordena a gestão do serviço em articulação com 

os restantes funcionários (cerca de 50% dos Assistentes Operacionais e 35% 

dos Assistentes Técnicos) 

 A Direção, em articulação com os coordenadores do pessoal não docente, 

identifica e estabelece prioridades de melhoria e outras mudanças quer para o 
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desenvolvimento quer para superar dificuldades (cerca de 55% dos Assistentes 

Operacionais e 35% dos Assistentes Técnicos) 

 

1.2.7 Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos/clientes4 

Neste critério, mede-se os resultados quea Organização Escolar está a alcançar 

relativamente aos seus cidadãos/clientes (alunos e pais/encarregados de educação). 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticaros 

resultados que a instituição educativa atingiu para satisfazer as necessidades e 

expectativas dos alunos e pais/encarregados de educação através de: 

6.1. Resultados de avaliações da satisfação dos alunos e pais/encarregados de 

educação; 

6.2. Indicadores das medidas orientadas para os alunos e pais/encarregados de 

educação. 

 

1.2.7.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 A cultura de inclusão evidenciada na diversidade de ofertas curriculares da Escola. 

 Os elevados níveis de satisfação evidenciados pelos cidadãos clientes (Pais e Alunos) nos 

inquéritos de avaliação da Escola. 

 O comportamento e a disciplina dos alunos. 

 

Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

6.1 
 Contribuo para a conservação, higiene e segurança das instalações 

da escola. 
Alunos 

6.1 
 Empenho-me em trabalhar autonomamente, de acordo com as 

sugestões dadas pelos professores. 
Alunos 

6.1  Gosto de estar na minha turma. Alunos 

                                                           
4
 Alunos e Pais/Encarregados de Educação. 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

6.1 
 Os meus professores explicam os objetivos do curso e os critérios de 

avaliação. 
Alunos 

6.1 
 Os trabalhos de grupo (dentro e fora da sala de aula) contribuem para 

a melhoria da minha aprendizagem. 
Alunos 

6.1  Procuro obter o sucesso escolar e esforço-me para o obter. Alunos 

6.1  Sei a quem me devo dirigir na escola conforme o assunto a tratar. Alunos 

6.1  Sei onde posso consultar o Regulamento Interno da escola. Alunos 

6.1 
 Sou informado regularmente sobre os meus resultados de 

aprendizagem. 
Alunos 

6.1 
 Considero que a escola proporciona uma boa preparação para 

prosseguimento de estudos. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  A organização e o funcionamento da escola são bons. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  As reuniões com o Diretor de Turma são úteis. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  As reuniões de início de período são realizadas em horário adequado. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 As visitas de estudo são úteis para a aprendizagem do meu 

educando. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 Como Encarregado de Educação apoio regularmente o meu 

educando no cumprimento das tarefas escolares. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 Conheço os programas, os objetivos e os critérios de avaliação das 

diversas disciplinas e sei onde consultá-los. 

Encarregado

s de 

Educação 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

6.1 
 Sou informado regularmente sobre os resultados de aprendizagem do 

meu educando. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 

 Os horários e regras de funcionamento dos espaços e serviços (Bar, 

Cantina, Reprografia, Papelaria, Biblioteca, Secretaria, etc.) são 

adequados e conhecidos. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 Os trabalhos de grupo (dentro e fora da sala de aula) contribuem para 

uma melhor aprendizagem do meu educando. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  Sei a quem me dirigir na escola conforme o assunto que quero tratar. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 Sei onde consultar os documentos da escola (Projeto Educativo, 

Regulamento Interno, Projeto Curricular). 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  Sinto-me respeitado pelo pessoal docente da escola. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  Sinto-me respeitado pelo pessoal não docente da escola. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 Sou informado sobre as atividades de complemento curricular (clubes, 

núcleos, ateliers, desporto escolar) que a escola oferece. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  Estou satisfeito com os professores que o meu educando tem. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  Tenho confiança na escola. 

Encarregado

s de 

Educação 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

6.1  Tenho recomendado esta escola a outras famílias/amigos. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1  Reconheço a autoridade do professor. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 O representante dos Encarregados de Educação da turma do meu 

educando transmite as informações relevantes. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.1 
 Dou a conhecer aos alunos o programa da disciplina e a planificação 

da mesma. 

Pessoal 

Docente 

6.1 

 Verifico se os apoios educativos/reforço curricular/complemento de 

aprendizagem estão planificados de forma a corresponderem às 

necessidades manifestadas pelos alunos. 

Pessoal 

Docente 

6.1  Há uma boa relação entre o pessoal não docente e os alunos. 

Assistentes 

Operacionai

s 

6.1  Há uma boa relação entre o pessoal não docente e os alunos. 
Assistentes 

Técnicos 

6.1  Há uma boa relação entre o pessoal não docente e os alunos. 
Outros 

Assistentes 

6.2 
 A frequência de aulas de recuperação/compensação ajuda os alunos 

a superarem as suas dificuldades. 
Alunos 

6.2  No refeitório existe preocupação com uma alimentação racional. Alunos 

6.2 
 Os meus professores desenvolvem um método de trabalho que 

propicia a minha autoavaliação. 
Alunos 

6.2  Os meus professores raramente faltam. Alunos 

6.2 
 A escola colabora com os Pais/Encarregados de Educação para 

evitar que os alunos faltem às aulas. 

Encarregado

s de 

Educação 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

6.2 
 A Orientação Escolar e Educacional oferecida pela escola é 

adequada. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2 

 As convocatórias aos Pais/Encarregados de Educação são feitas com 

antecedência adequada, com a indicação clara do assunto a tratar e 

com a indicação da hora e local de atendimento. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2 
 As opiniões dos Pais/Encarregados de Educação são tidas em 

consideração. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2  Há segurança na escola e um bom acompanhamento dos alunos. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2 

 Na escola são aceites e são dadas respostas a pedidos feitos 

oralmente, por telefone, por fax ou outros meios eletrónicos (email, 

etc.). 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2  No atendimento às famílias há garantia de privacidade. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2 
 O Diretor de Turma comunica aos Pais/Encarregados de Educação o 

horário de atendimento. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2 
 A frequência de aulas de recuperação/compensação ajuda o meu 

educando a superar as suas dificuldades. 

Encarregado

s de 

Educação 

6.2 
 A escola promove informação sobre os cursos e as saídas 

vocacionais. 

Pessoal 

Docente 

6.2 
 A escola prepara os alunos para o prosseguimento de estudos e 

também para a vida ativa. 

Pessoal 

Docente 

6.2  Os meus alunos são assíduos e pontuais. 
Pessoal 

Docente 
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1.2.7.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Aumento do número de assistentes operacionais e técnicos e respetiva formação. 

 Educação para os valores através de todas as atividades desenvolvidas pela comunidade 

escolar. 

 

Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

6.1  Tenho o hábito de consultar a página Web da escola. Alunos 

6.2 
 Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da escola. 

Assistentes 

Operacionai

s 

6.2 
 Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da escola. 

Assistentes 

Técnicos 

6.2 
 Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da escola. 

Outros 

Assistentes 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 Os representantes dos alunos transmitem nos órgãos da escola as suas 

opiniões (cerca de 20% dos Alunos) 

 Sei onde posso consultar o Projeto Educativo da escola (cerca de 30% dos 

Alunos) 

 A escola oferece um vasto e abrangente conjunto de atividades e Projetos de 

índole cultural, artística, de Educação ambiental e de âmbito desportivo (cerca 

de 20% dos Alunos) 

 A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação é útil para a 

aprendizagem e para a obtenção de melhores resultados (cerca de 25% dos 

Alunos) 

 Os programas das disciplinas são cumpridos (cerca de 20% dos Alunos) 
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 Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica (cerca de 65% 

dos Alunos) 

 Os horários e regras de funcionamento dos espaços e serviços (Bar, Cantina, 

Reprografia, Papelaria, Biblioteca, Secretaria, etc.) são adequados e 

conhecidos (cerca de 20% dos encarregados de educação dos Alunos da 

Escola) 

 Sei onde consultar os documentos da escola (Projeto Educativo, Regulamento 

Interno, Projeto Curricular) (cerca de 20% dos encarregados de educação dos 

Alunos da Escola) 

 Sinto-me respeitado pelo pessoal não docente da escola (cerca de 20% dos 

encarregados de educação dos Alunos da Escola) 

 Tenho recomendado esta escola a outras famílias/amigos (cerca de 25% dos 

encarregados de educação dos Alunos da Escola) 

 O representante dos Encarregados de Educação da turma do meu educando 

transmite as informações relevantes (cerca de 25% dos encarregados de 

educação dos Alunos da Escola) 

 Tenho o hábito de consultar a página Web da escola (cerca de 20% dos 

encarregados de educação dos Alunos da Escola) 

 A escola colabora com os Pais/Encarregados de Educação para evitar que os 

alunos faltem às aulas (cerca de 30% dos encarregados de educação dos 

Alunos da Escola) 

 A Orientação Escolar e Educacional oferecida pela escola é adequada (cerca 

de 30% dos encarregados de educação dos Alunos da Escola) 

 As opiniões dos Pais/Encarregados de Educação são tidas em consideração 

(cerca de 25% dos encarregados de educação dos Alunos da Escola) 

 Na escola são aceites e são dadas respostas a pedidos feitos oralmente, por 

telefone, por fax ou outros meios eletrónicos (email, etc.) (cerca de 45% dos 

encarregados de educação dos Alunos da Escola) 

 No atendimento às famílias há garantia de privacidade (cerca de 40% dos 

encarregados de educação dos Alunos da Escola) 
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 A frequência de aulas de recuperação/compensação ajuda o meu educando a 

superar as suas dificuldades (cerca de 35% dos encarregados de educação 

dos Alunos da Escola) 

 Os alunos conhecem o Projeto Educativo de Escola (cerca de 30% do Pessoal 

Docente) 

 Os alunos conhecem o Regulamento Interno da escola (cerca de 25% do 

Pessoal Docente) 

 Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da escola (cerca de 30% dos Assistentes Operacionais) 

 Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica (cerca de 20% 

dos Assistentes Operacionais) 

 

1.2.8 Critério 7 – Resultados relativos às Pessoas5 

Neste critério, avalia-se o grau de satisfação das necessidades e expetativas do 

pessoal docente e não docente da Escola em relação aos seus projetos profissionais. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar os 

resultados que a instituição educativa atingiu para satisfazer as necessidades e 

expectativas dos seus colaboradores através de: 

7.1. Resultados das medições da satisfação e motivação das pessoas; 

7.2. Indicadores de resultados relativos às pessoas. 

 

1.2.8.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 A cultura de autoavaliação existente e a motivação da comunidade escolar para tornar 

consequentes os planos de melhoria. 

 O Plano Interno de Formação coerente com as necessidades e privilegiando a formação 

entre pares. 

 

                                                           
5
 Pessoal Docente e Não Docente. 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

7.1  Conheço o Regulamento Interno da Escola. 
Pessoal 

Docente 

7.1  Conheço o Projeto Educativo de Escola. 
Pessoal 

Docente 

7.1 
 O ambiente de trabalho no meu grupo disciplinar é cordial e existe 

espírito de colaboração e de entreajuda. 

Pessoal 

Docente 

7.1 
 Sei enumerar os objetivos da escola que são relevantes para o 

desenvolvimento da minha prática. 

Assistentes 

Operacionai

s 

7.1 
 Os objetivos básicos que fazem parte do planeamento e estratégia da 

escola são assumidos pelo pessoal não docente. 

Assistentes 

Operacionai

s 

7.1 
 Há uma boa relação entre o pessoal não docente e o pessoal 

docente. 

Assistentes 

Operacionai

s 

7.1  A escola proporciona boas condições de trabalho. 

Assistentes 

Operacionai

s 

7.1  Sinto-me apoiado e respeitado. 

Assistentes 

Operacionai

s 

7.1 
 Os objetivos básicos que fazem parte do planeamento e estratégia da 

escola são assumidos pelo pessoal não docente. 

Assistentes 

Técnicos 

7.1 
 Há uma boa relação entre o pessoal não docente e o pessoal 

docente. 

Assistentes 

Técnicos 

7.1 
 Sei enumerar os objetivos da escola que são relevantes para o 

desenvolvimento da minha prática. 

Outros 

Assistentes 

7.1 
 Os objetivos básicos que fazem parte do planeamento e estratégia da 

escola são assumidos pelo pessoal não docente. 

Outros 

Assistentes 

7.1 
 Há uma boa relação entre o pessoal não docente e o pessoal 

docente. 

Outros 

Assistentes 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

7.2 
 O pessoal docente participa na construção das decisões sobre o 

Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno. 

Pessoal 

Docente 

 

1.2.8.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Melhorar a motivação e o reconhecimento do trabalho. 

 Partilha de informação adquirida em ações de formação. 

 Promoção do trabalho em equipa entre o pessoal não docente. 

 

Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

7.1  A escola proporciona boas condições de trabalho. 
Assistentes 

Técnicos 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 Sei enumerar os objetivos da escola que são relevantes para o 

desenvolvimento da minha prática (cerca de 20% dos Assistentes 

Operacionais) 

 Os objetivos básicos que fazem parte do planeamento e estratégia da escola 

são assumidos pelo pessoal não docente (cerca de 30% dos Assistentes 

Operacionais) 

 A escola proporciona boas condições de trabalho (cerca de 20% dos 

Assistentes Operacionais) 

 Sinto-me apoiado e respeitado (cerca de 20% dos Assistentes Operacionais) 
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 Na escola procura-se que o pessoal não docente receba a formação adequada 

para o seu desempenho profissional e pessoal (cerca de 35% dos Assistentes 

Técnicos) 

 A escola estabelece estratégias e procedimentos para evitar o absentismo e 

atenuar os seus efeitos (cerca de 30% dos Assistentes Operacionais e 35% 

dos Assistentes Técnicos) 

1.2.9 Critério 8 – Impacto na Sociedade 

Neste critério, avalia-se o grau de intervenção que a Organização Escolar tem junto da 

comunidade local e regional. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar os 

resultados que a instituição educativa atingiu no que respeita ao impacto na 

sociedade, com referência a: 

8.1. Perceções das partes interessadas relativamente aos impactos sociais; 

8.2. Indicadores de desempenho social estabelecidos pela instituição educativa. 

 

1.2.9.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 Ser uma escola de referência pela qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

 Ser uma escola de referência pela qualidade dos resultados escolares. 

 A grande abertura à comunidade e o incentivo à sua participação e colaboração. 

 A dedicação e investimento. 

 

Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

8.1  Tenho o hábito de consultar a página Web da escola. 
Pessoal 

Docente 

8.1 
 A administração local reconhece o mérito da escola e apoia as suas 

atividades. 

Assistentes 

Operacionai

s 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

8.1  A imagem da escola na comunidade em que está inserida é boa. 

Assistentes 

Operacionai

s 

8.1 
 A administração local reconhece o mérito da escola e apoia as suas 

atividades. 

Outros 

Assistentes 

8.1  A imagem da escola na comunidade em que está inserida é boa. 
Outros 

Assistentes 

8.2 
 Considero que desenvolvo competências cívicas nos meus alunos 

através de Projetos sociais que desenvolvo com eles. 

Pessoal 

Docente 

8.2 
 A escola divulga e promove exposições dos trabalhos dos alunos na 

escola e no exterior. 

Pessoal 

Docente 

8.2 
 A escola participa em programas de defesa do ambiente e 

preservação dos recursos naturais. 

Assistentes 

Operacionai

s 

8.2 
 A escola divulga e promove exposições dos trabalhos dos alunos na 

escola e no exterior. 

Assistentes 

Operacionai

s 

8.2 
 A escola participa em programas de defesa do ambiente e 

preservação dos recursos naturais. 

Assistentes 

Técnicos 

8.2 
 A escola divulga e promove exposições dos trabalhos dos alunos na 

escola e no exterior. 

Assistentes 

Técnicos 

8.2 
 A escola participa em programas de defesa do ambiente e 

preservação dos recursos naturais. 

Outros 

Assistentes 

8.2 
 A escola divulga e promove exposições dos trabalhos dos alunos na 

escola e no exterior. 

Outros 

Assistentes 

 

1.2.9.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Consolidar os processos de divulgação. 
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Questionários – Aspetos a Melhorar 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

8.1  Tenho o hábito de consultar a página Web da escola. 
Assistentes 

Técnicos 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 

 A administração local reconhece o mérito da escola e apoia as suas atividades 

(cerca de 45% dos Assistentes Operacionais) 

 A escola participa em programas de defesa do ambiente e preservação dos 

recursos naturais (cerca de 20% dos Assistentes Operacionais) 

 

1.2.10 Critério 9 – Resultados do Desempenho Chave 

Neste critério, avalia-se os resultados alcançados pela Organização Escolar face aos 

objetivos delineados no Projeto Educativo e aos recursos utilizados. 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar os 

resultados do cumprimento dos objetivos definidos pela instituição educativa em 

relação a: 

9.1. Resultados externos; 

9.2. Resultados internos. 

 

1.2.10.1 Pontos Fortes 

Grelha de Autoavaliação – Pontos Fortes 

 A Escola desenvolve processos de autoavaliação/reflexão, para melhorar os resultados 

internos e externos dos alunos. 

 A abrangência do currículo proporcionada pelas atividades de enriquecimento e 

complemento curricular e pela diversidade de projetos desenvolvidos. 
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Questionários – Pontos Fortes 

Subcr

itério 
Indicadores Público-alvo 

9.1 
 A escola desenvolve processos de autoavaliação para melhorar o seu 

desempenho. 

Pessoal 

Docente 

9.1 
 A escola tem conseguido melhorar a sua organização interna, 

promovendo a eficácia dos seus processos. 

Pessoal 

Docente 

9.1 
 A escola considera os resultados da avaliação externa na análise do 

cumprimento de metas. 

Pessoal 

Docente 

9.1 
 A escola tem conseguido melhorar a sua organização interna, 

promovendo a eficácia dos seus processos. 

Assistentes 

Operacionai

s 

9.1 
 A escola tem conseguido melhorar a sua organização interna, 

promovendo a eficácia dos seus processos. 

Assistentes 

Técnicos 

9.1 
 A escola tem conseguido melhorar a sua organização interna, 

promovendo a eficácia dos seus processos. 

Outros 

Assistentes 

9.2 

 O Coordenador de Departamento/Grupo Disciplinar verifica se o 

número de avaliações negativas nas disciplinas do 

Departamento/Grupo diminuiu. 

Pessoal 

Docente 

9.2 
 Verifico se contribuí para a diminuição das taxas de retenção, nas 

turmas em que lecionei, através da análise dos resultados escolares. 

Pessoal 

Docente 

9.2 
 Verifico se contribuí para a diminuição da indisciplina, nas turmas em 

que lecionei. 

Pessoal 

Docente 

9.2 
 O clima de escola criado pela atuação da Direção contribui para o 

desenvolvimento de uma cultura de escola. 

Outros 

Assistentes 

 

1.2.10.2 Aspetos a Melhorar 

Grelha de Autoavaliação – Aspetos a Melhorar 

 Interiorização por partes de todos os setores dos processos de informação e comunicação. 

 

Salienta-se a existência de inquiridos que selecionaram a hipótese «NS/NR» (Não 

Sabe ou Não Responde) nos seguintes indicadores: 
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 A escola tem conseguido melhorar a sua organização interna, promovendo a 

eficácia dos seus processos (cerca de 35% dos Assistentes Operacionais) 

 

2 Análise da evolução do processo de Melhoria Contínua/Autoavaliação na 

Escola 

 

As escolas têm hoje, mais que nunca, de dar resposta aos desafios de um mundo em 

permanente mudança. Neste contexto, é desejável que assumam a decisão de dar os 

passos necessários, de forma concreta, monitorada e sustentada, com base em dados 

concretos recolhidos no âmbito da aplicação de modelos de qualidade. É fundamental, 

por isso, que a Escola implemente periodicamente, no âmbito do seu processo de 

autoavaliação, ações de diagnóstico e de melhoria, que lhe permita evidenciar as suas 

áreas de excelência e detetar áreas de melhoria. 

A melhoria contínua implica um esforço permanente de atualização de modo a que as 

escolas fiquem aptas a agir de forma pró-ativa, antecipando as necessidades da 

comunidade educativa. A sustentar toda essa estratégia de melhoria, é fundamental 

que as pessoas detentoras de cargos e funções de coordenação, orientação e/ou 

liderança sejam reconhecidas como estratégicas nesse planeamento e esforço de 

melhoria, sendo necessário que assumam (dentro de toda a orientação legal e 

regimental) as suas funções: orientando, esclarecendo, supervisionando, envolvendo e 

inspirando cada colega, na busca da melhoria que, começando em cada um de nós, 

se reflete nos resultados da organização como um todo, aos níveis humano, social e 

de sucesso dos nossos alunos. 

Quando se introduz o processo de autoavaliação, este deve ser entendido como uma 

intervenção sistemática e contínua, e não como uma iniciativa pontual. Deste modo, a 

implementação de um segundo processo de autoavaliação constitui um ponto crítico 

de avaliação da continuidade e eficácia do processo e da consolidação das boas 

práticas. 
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2.1 Níveis de participação (contribuição do comunidade para o Processo de 

Melhoria Contínua – Autoavaliação) 

 

Analisando a evolução dos níveis de participação da comunidade escolar, temos: 

Gráfico 16 - Evolução CAF nos resultados globais da Escola 

 

A leitura deste gráfico indica o grau de participação dos públicos-alvo do processo, 

revelando-se ao mesmo tempo um indicador precioso do nível de adesão das pessoas 

ao processo de melhoria da qualidade.  

De forma inesperada, o gráfico apresentado regista um forte crescimento da 

participação dos pais/EE e dos alunos, mas regista um retrocesso nos níveis de 

participação de Docentes e Não Docentes. Seria de esperar um forte aumento da 

adesão dos Docentes e Não-Docentes ao processo, mas os dados revelam um 

decréscimo nessa participação. 

2.2 Evolução da satisfação da Comunidade 

No gráfico seguinte podemos analisar a evolução das médias por critério da CAF da 

primeira para a segunda avaliação interna: 
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Gráfico 17 - Evolução CAF nos resultados globais da Escola 

Da análise do gráfico 17, conclui-se: 

 Na segunda avaliação interna efetuada pela equipa de autoavaliação, ressalta 

a predominância das pontuações claramente positivas para a maioria dos 

critérios da CAF e uma tendência sustentada de melhoria; 

 Todos os critérios analisados, denotam oscilações positivas, à exceção do 

critério 8Impacto na Sociedade (ou Resultados de Responsabilidade Social) 

que mostra sinais de ligeiro retrocesso. De facto este foio critério com a melhor 

classificação no primeiro ciclo de diagnóstico; 

Houve melhorias em todos os critérios da CAF, com exceção do critério 8.  

 

 

 

 

2.3 Impacto das Ações de Melhoria no 2º Diagnóstico com base no Modelo 

CAF 

Para a obtenção destes resultados neste segundo diagnóstico CAF, muito contribui a 

aplicação do Plano de Ações de Melhoria. De acordo com as necessidades de 
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intervenção detetadas no primeiro diagnóstico, foi delineado um plano de Ações de 

Melhoria (PAM), tendo sido implementadas as seguintes ―Ações de Melhoria‖: 

 Ação de Melhoria 1 – Melhorar os processos de comunicação interna para 

otimizar a gestão escolar (Critério 1 – Liderança); 

 Ação de Melhoria 2 – Divulgação dos documentos estruturantes da Escola 

(Critério 2 – Planeamento e Estratégia); 

 Ação de Melhoria 3 – Envolvimento do Pessoal Não Docente na Comunidade 

Escolar (Critério 3 – Pessoas); 

 Ação de Melhoria 4 - Participação dos Pais/EE e Alunos (Critério 1 – 

Liderança); 

Analisando o impacto das ações de melhoria resultantes do primeiro diagnóstico, no 

processo de melhoria contínua da organização escolar, podemos observar o seguinte 

gráfico. 

 

Gráfico 18 - Evolução CAF nos resultados globais da Escola (com destaque nas 

áreas de intervenção do PAM) 

 

 

Da análise do gráfico 18, conclui-se que: 
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 Houve uma melhoria efetiva nos critérios dos meios que foram alvo de 

particular atenção por parte das Ações de Melhoria (1 a 4); 

 Ao nível dos resultados, essa demonstração não é tão efetiva, pois se contata 

que: 

o O critério 6 Resultados Relativos aos Alunos/Encarregados de 

Educação, que deveria ter melhorias resultantes do investimento nas 

Ações de Melhoria n.ºs 1, 2 e 4, manteve a mesma classificação; 

o O critério 7 Resultados para as Pessoas, que deveria ter melhorado 

pelo investimento na Ação de Melhoria n.º 3, teve um retrocesso na 

classificação. 

Face aos resultados obtidos será de prever no próximo PAM uma atenção especial 

para com os indicadores do Critério 8. 

3 Análise crítica do processo 

Na análise crítica, a EAA descreve os seguintes fatores críticos de sucesso e 

constrangimentos decorrentes do processo de  

A equipa de autoavaliação foi confrontada com a situação factual do final de um 

mandato de uma Diretora e o início de um novo mandato com um novo Diretor. 

Os resultados que refletem um fraco envolvimento de docentes e não docentes, no 

inquérito, terá como causas prováveis a mudança de mandatos de Diretor, uma 

envolvência em muitas atividades burocráticas, para além da sua atividade letiva e, 

uma possível descrença na mudança, que os inquéritos pudessem constituir. 

Os não docentes, em número cada vez mais pequeno também não sentem que os 

inquéritos se reflitam em melhoria da sua situação e também por ser mudança de 

mandatos da Dretora. 

Talvez o processo CAF esteja um pouco distante da prática letiva dos professores e, 

seja mais uma estratégia de melhoria de desempenho da estrutura organizacional da 

escola, do funcionamento da Instituição. 

4 Conclusão 

O processo de autoavaliação da escola, com base no modelo CAF, permitiu constatar 

que: 
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 A equipa de autoavaliação, CAI teve uma visão concreta e precisa do modo de 

funcionamento da escola e dos seus resultados, com a identificação de 

evidências concretas e objetivas, conseguindo analisar e registar as práticas de 

gestão da escola nas diferentes áreas; 

 O rigor da equipa de autoavaliação, CAI, no cumprimento de prazos do projeto; 

 A equipa identificou oportunidades de melhoria em todos os critérios da CAF; 

 A taxa de adesão aos questionários CAF indicia um fraco envolvimento da 

comunidade escolar interna neste processo de autoavaliação (realçando a 

necessidade de uma maior atenção ao pessoal docente e não docente – que 

apresentam taxas de participação a rondar os 30%).  

 Os alunos e os pais/encarregados de educação melhoraram a sua participação, 

fruto de um investimento na comunicação externa e envolvimento da 

comunidade, que apresenta resultados na análise da evolução do critério 8 

Impacto na Sociedade; 

 De acordo com as evidências identificadas pela equipa de autoavaliação, CAI, 

nos critérios de meios, as ações desenvolvidas pela escola encontram-se na 

fase de Ajustamentos, ainda que de modo informal. Assim, realçamos a 

necessidade de aprofundar a regularidade do ciclo de PDCA passando, 

procurando evidências que suportem os processos informais de avaliação 

realizados aos processos da escola.  

 Alguns indicadores foram apresentados com 

constatações/observação/consenso e não com evidências concretas (a equipa 

considerou como área de melhoria os indicadores que foram classificados por 

observação e consenso); 

 No que diz respeito aos critérios de resultados podemos concluir que é visível, 

nas evidências mobilizadas pela equipa de autoavaliação, uma sustentabilidade 

dos resultados, sendo no entanto recomendável uma maior atenção ao grau de 

execução dos resultados orientados para o cidadão/cliente (entenda-se alunos 

e pais/encarregados de educação). 

 Evolução positiva dos critérios CAF, na comparação entre os dois momentos de 

diagnóstico, que demonstra um principio de maturidade de avaliação, apenas 

não extensível à comunidade pois não se verifica uma adesão correspondente. 
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 É necessário melhorar a monitorização dos processos (sistematizar e registar 

as ações desenvolvidas, os resultados obtidos, os ajustes efetuados, os pontos 

fortes e os aspetos a melhorar ou a desenvolver). 
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