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Auto-Avaliação



Questionários – Taxa de adesão



Questionários – Resultados dos 

questionários do Pessoal docente 

• Avaliação muito positiva por parte 
do pessoal docente da escola, 
salientando-se o critério 8 
Impacto na Sociedade, como o 
critério com pontuação mais 
elevada. 



Questionários – Resultados dos 

questionários do Pessoal não docente 

• Avaliação bastante positiva por 
parte do pessoal não docente da 
escola.  O critério 5 Processos
destaca-se com a pontuação mais 
baixa de todos os critérios da 
CAF.



Questionários – Resultados dos 

questionários dos Alunos 

• Existe um elevado nível de 
satisfação dos alunos da escola;

• Refira-se a diferenciação entre os 
resultados da avaliação dos alunos 
do 7º ano e os restantes anos de 
escolaridade.



Questionários – Resultados dos 

questionários dos EE

• Existe um elevado nível de 
satisfação dos encarregados de 
educação



Questionários – Resultados globais dos 

questionários 

• Constata-se que há uma 
opinião muito positiva por 
parte da comunidade educativa 
relativamente à escola, com 
destaque para o critério 8
Impacto na sociedade com 
a pontuação mais elevada 
analogamente aos restantes 
critérios.

As pontuações dos critérios foram feitas com base nos questionários aplicados ao Pessoal
Docente e Pessoal Não Docente. Os resultados relativos ao Critério 6 (Resultados orientados
para os cidadãos/cliente) integraram também a pontuação dada pelos alunos e
pais/encarregados de educação.



Conclusões dos questionários
• A equipa de auto-avaliação tem uma visão concreta e precisa do modo de 

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

concretas e objectivas conseguindo analisar e registar as práticas de gestão da 

escola nas diferentes áreas;

• As taxas de adesão da comunidade escolar aos questionários CAF indiciam um 

envolvimento neste processo de auto-avaliação, detectando-se porém a necessidade 

de um maior apelo a este envolvimento, junto de todos os sectores da comunidade 

educativa, principalmente junto dos Encarregados de Educação e do pessoal 

docente;

• Com muita frequência, verifica-se a coincidência entre a avaliação da equipa de 

auto-avaliação e a opinião da comunidade educativa;

• É necessário melhorar a monitorização dos processos (sistematizar e registar as 

acções desenvolvidas, os resultados obtidos, os ajustes efectuados, os pontos fortes 

e os aspectos a melhorar ou a desenvolver).



Na sequência do relatório apresentado pela Anotherstep e tendo em conta

os resultados finais dos questionários, a Equipa de Auto-Avaliação fez o

levantamento das Áreas a melhorar.

[1] Descrição genérica da área em causa e dos aspectos detectados como áreas passíveis de melhoria[1] Descrição genérica da área em causa e dos aspectos detectados como áreas passíveis de melhoria

Áreas de Melhoria Aspectos a Melhorar

Processos de comunicação 

Melhorar os processos de comunicação com toda a 

comunidade educativa.

Divulgar os Projectos de Desenvolvimento Educativo,

Prémios e Participações de sucesso obtidas pela
Escola.

Divulgação dos documentos 

estruturantes da Escola

Alargar o conhecimento, por parte da comunidade 

educativa, dos aspectos fundamentais dos documentos 

estruturantes da Escola.

Implementar estratégias que visem a apropriação dos 

princípios e objectivos dos documentos estruturantes da 

Escola, por parte de toda a Comunidade Educativa.

Envolvimento do PND na 

Comunidade Escolar

Implicar o PND na estratégia de gestão  da Escola, para 

que haja mais envolvimento na avaliação dos serviços e 

no desempenho das funções da sua área de 

responsabilidade.

Participação dos Pais/EE e Alunos
Fomentar a participação  dos Pais/EE e Alunos na vida

da Escola, designadamente na elaboração do PAA.
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