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A. INSTRUMENTOS DE SELEÇÃO E PLANEAMENTO, E BASE PARA RECOLHA DE INFORMAÇÕES 

 

I. Ficha de Caraterização das escolas para seleção 

DADOS GERAIS CLASSIFI
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II. Rosto de dossier de escola para registos de campo 

ROSTO DE DOSSIER PARA REGISTOS DE CAMPO 

Nº Dossier   

Data da Observação   

Escola (Caso) Nº Visita   

Número de entrevistas realizadas   

Número de documentos analisados   

Número de registos validados           

 

 

III. Ficha para Preparação de Visita à Escola 

Escola    

Data e hora da 
Visita  

 Nº 
Visita 

 

ENTREVISTAS 

Singular (S) 
Painel (P)  

Nome Função Itens privilegiados Dia 
Horas: 
X a Y 

Local 
(Sala) 

Contactos 

              

              

              

              

       

       

ANÁLISE DOCUMENTOS 

Designação 
  

Solicitação 
prévia 
(S/N) 
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IV. Ficha da visita concretizada 

Escola (Caso)  Nº Visita 

Data da Visita    

Dimensões 
privilegiadas 

 

ENTREVISTAS PLANEADAS 

Singular 
(S) 

Painel (P)  

Nome Função Dia 
Horas: 
X a Y 

Local Observações 

            

            

            

            

            

      

ENTREVISTAS ADICIONAIS 

Singular 
(S) 

Painel (P)  

Nome Função Propósito Dia 
Horas: 
X a Y 

Local Observações 

              

              

              

       

       

DOCUMENTOS ANALISADOS  

N.º Designação Propósito Provisão Concretização Observações 
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V. Registos para validação (Direção e restantes painéis e entrevistados) 

Escola  Nº Visita 

Data da Visita Interlocutor 

Com o objetivo de validar e completar as notas recolhidas durante a entrevista realizada em 

dd/mm/aa, agradeço que verifique: 

a) se correspondem a informações efetivamente prestadas. Por favor, corrija o texto a cor azul, 

caso se desvie do que foi afirmado na entrevista; 

b) se a informação recolhida carece de ser completada, pedindo-lhe para acrescentar a texto cor 

azul o que considere conveniente. 

NOTAS DE ENTREVISTA 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 
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VI. Tratamento e análise de registos de entrevista validados 
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VII. Tratamento e análise de registos documentais 
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VIII. Matriz para relatos de episódios críticos e sua superação 

EPISÓDIO n.º  

Título 

A dificuldade superada 

 

Quando ocorreu 

 

 

Causa da situação crítica 

 

 

Como se manifestou 

 

 

Como foi superado 

 

Principais Intervenientes 

 

 

Efeitos observados (se aplicável) 
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B. CONTACTOS 

IX. Primeiro Conjunto de Contactos (exemplo de uma escola estudada) 

Primeiro contacto escrito 

Estimada Diretora do Agrupamento de Escolas XXXX,  

Na sequência da resposta positiva ao meu pedido de colaboração para realizar uma 

investigação académica, no âmbito de um programa de doutoramento em ‘Avaliação em 

educação’, venho agora solicitar a sua colaboração na fase que antecede a recolha de dados 

junto de elementos da comunidade escolar. 

• O protocolo será em breve remetido por mim, assinado e rubricado; 

• Planeio deslocar-me a (localidade) para realizar a primeira recolha de informações com 

elementos da comunidade escolar no período compreendido entre XX e XX de Janeiro; 

• As questões que colocarei incidem nos aspetos indicados no ficheiro Anexo temas para as 

entrevistas’. As questões base para cada um dos aspetos serão enviadas com antecedência 

para os entrevistados, para que possam preparar as respostas devidamente. 

Aproveito esta oportunidade para solicitar 

• Que me indique uma pessoa de contato na comunidade escolar, de preferência alguém com 

responsabilidades a nível de um órgão de gestão, que contactarei sempre que estiver 

planificando ou consolidando a recolha de dados no terreno, caso a Dra. XXXX opte por ter 

a colaboração de alguém para este efeito; 

• Que me sejam indicadas por si ou pela pessoa de contacto os interlocutores de escola – para 

entrevistas individuais ou em grupo - que me possam prestar informações sobre os aspetos 

em questão. Apresento um conjunto de sugestões de interlocutores no anexo indicado para o 

efeito.  

• Que, se possível, me se indicado um espaço na escola onde eu possa realizar as entrevistas. 

Caso não seja possível procurarei uma alternativa com o(s) entrevistado(s) 

• A confirmação ou correção da informação e dados sobre a escola, em anexo, extraídos do 

relatório de avaliação externa, que anexo. No que diz respeito a dados sobre o número de 

alunos, docentes e não docentes, não é relevante uma alteração de algumas unidades, pelo 

que esse preciosismo é irrelevante. 

Não hesite em contactar-me para esclarecer algum ponto que tenha parecido menos claro. 

Apesar de estar consciente das limitações causadas pela época festiva, agradeço, uma 

resposta até ao próximo dia 5 de Janeiro, para que eu possa concluir a agenda das entrevistas 
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e informar a pessoa de contacto até 9 de Janeiro e enviar as questões base para os 

entrevistados.  

Sempre que me quiser contactar, poderá fazê-lo através do meu email  ou, através do 

telemóvel XXXXXXXXX. 

Saudações cordiais, 

Helder Guerreiro 

 

Sugestão de interlocutores 

Em breve darei início ao trabalho de terreno para recolha de dados. Num ficheiro que 

anexo solicito que me sejam indicados interlocutores que me possam ajudar a aprofundar o 

conhecimento sobre determinados aspetos das práticas de autoavaliação e as suas 

disponibilidades.  

Neste ficheiro indico o enfoque das entrevistas, bem como uma lista de possíveis 
entrevistados e documentos a consultar. Esta lista não está fechada, nem se destina a ser 
utilizada na íntegra. Deve antes ser entendida como um conjunto de sugestões. 

 
Quando a primazia é dada aos antecedentes e primórdios da autoavaliação de escola: 
Enfoque: será dada especial atenção ao conhecimento da atividade avaliativa inicial e aos 

incentivos dados para o desenvolvimento da autoavaliação, mesmo os que resultaram de fatores 
de pressão, bem como dos recursos passíveis de serem utilizados, entre outros  

Entrevistados: elementos conhecedores dos primeiros passos da autoavaliação de escola. 
Sempre que existirem, interessa auscultar elementos não docentes que tenham contribuído nesta 
fase da autoavaliação.  

Exemplos de possíveis entrevistados: presidente do órgão de gestão aquando da constituição 
do dispositivo de autoavaliação (exemplo – equipa / observatório da qualidade), coordenador ou 
elemento pivô desse grupo de trabalho, elemento indicado pela escola que possa dar informação 
adicional relevante. A organização de painéis para entrevistas é feita sempre que tal se justifique 
pelos ganhos de eficiência na gestão de tempo face às entrevistas individuais e quando se 
conclui que a informação prestada em grupo pode ser mais rica do que aquela que se consegue 
recolher individualmente. 

Arquivos: consulta de arquivos informativos sobre atividades autoavaliativas até à 
constituição do dispositivo de autoavaliação atual (exemplos: atas, registos de processos 
avaliativos). 

Relatos de episódios: recolha de narrativas sobre momentos críticos vividos antes e no 
início da fase de sistematização da avaliação. 

Validação da informação: algum tempo após a primeira visita, os entrevistados receberão 
cada um (ou o representante do grupo, no caso dos painéis) um texto com o registo da 
informação recolhida durante a sua entrevista. Poderão retificá-lo e completá-lo. 

 
Quando a primazia é dada ao desenvolvimento das práticas de autoavaliação: 
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Enfoque: será dada especial atenção ao conceito da avaliação por parte de quem nela mais 
está envolvido, ao(s) objeto(s) da(s) avaliação(ões), à construção de um corpo de avaliadores e 
de um dispositivo de avaliação, bem como à sua institucionalização, isto é, adoção e 
reconhecimento pelas estruturas de gestão da escola da autoavaliação como um sistema de 
informação necessário e útil .  

Entrevistados: informantes que tenham acompanhado e participado nos principais 
momentos da organização e funcionamento da autoavaliação e da sua institucionalização. 
Procuraremos sempre auscultar elementos não docentes que tenham contribuído para esta 
dimensão da construção do dispositivo educativo. 

Exemplos de possíveis entrevistados: Coordenador ou elemento pivô desse grupo de 
trabalho, presidente do órgão de gestão aquando da sua constituição; atual Diretor ou elemento 
da direção que interaja com a equipa, elemento indicado pela escola que possa dar informação 
adicional relevante. 

Evidências: consulta de evidências apresentadas pelos entrevistados para ilustrar situações 
mencionadas nas entrevistas. 

Arquivos: consulta de arquivos informativos (exemplos: atas, projetos de avaliação, 
documentos de avaliação, registos de processos avaliativos). 

Relatos de episódios: narrativas sobre episódios críticos vividos aquando da construção e no 
funcionamento do dispositivo de autoavaliação institucional.  

Relatos de episódios: recolha de narrativas sobre momentos críticos vividos na dimensão 
construído. 

Algum tempo após a segunda visita, os entrevistados receberão cada um (ou o representante 
do grupo, no caso dos painéis) um texto com o registo da informação recolhida durante a sua 
entrevista. Poderão retificá-lo e completá-lo. 

Helder Guerreiro, Dezembro 2011 
 

Possíveis entrevistados e sua disponibilidade para as entrevistas 

Escola XXXXXXXXXXXXX 

(Consultar ficheiro «Sugestões de interlocutores», pff. Obrigado) 

ANTECEDENTES 
/ INÍCIO DAS 
PRÁTICAS 
AUTOAVALIATI
VAS 

ENTREVISTA
DOS 
(sugestões da 
escola) 
- Sempre que 

possível indicar: 

 - horas de 

disponibilidade; 

  - várias 

opções ao longo 

dos dias 

indicados.  

DISPONIBILID
ADE 

 
Dia AA 

 

DISPONIBILID
ADE 

 
Dia BB 

DISPONIBILID
ADE 

 
Dia CC 
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NOME  
 
 
 

 

 

CONSTRUÇÃO DO 

DISPOSITIVO E 

DESENVOLVIMEN

TO DE PRÁTICAS 

DE 

AUTOAVALIAÇÃO  

ENTREVISTAD

OS 

(sugestões da 

escola) 

- Sempre que 

possível indicar: 

 - horas de 

disponibilidade; 

- várias opções 

ao longo dos três 

dias. 

DISPONIBILID

ADE 

18/01  

 

DISPONIBILID

ADE 

19/01  

DISPONIBILID

ADE 

20/01 

NOME  

 

   

 

 

 

 

 

X. Segundo conjunto de contactos – Preparativos para a visita às escolas (exemplo 

de uma escola estudada)  

 
Escola XXXX 
 
3 Jan  /  para mim  
Caro Senhor Inspetor 
Faço votos de que tenha iniciado da melhor forma o ano de 2012. 
Conforme solicitado e acordado, envio em anexo os dois documentos que penso serem 
necessários para o trabalho a desenvolver entre 18 e 20 do corrente mês. 
Com os melhores e sinceros cumprimentos. Um Bom Ano 
P. 
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helder guerreiro  
3 Jan   /   para escola  
Estimado Diretor, 
Reitero aqui os votos de um Bom Ano 2012, 
Agradeço a celeridade da sua resposta e a atenção dedicada aos dois ficheiros. 
Procurarei finalizar a agenda das entrevistas até à próxima Segunda- feira, pois terei de 
conciliar o trabalho a realizar na escola Delta, com aquele que vou desenvolver junto de 
duas outras escolas. 
Saudações cordiais, 
Helder Guerreiro 
 
helder guerreiro   
10 Jan   /   para escola  
Estimado Diretor, 
Agradeço os contributos que me enviou, a nível da atualização dos dados do AE Delta e 
sobretudo o detalhado e cuidado levantamento de interlocutores para cada uma das fases do 
desenvolvimento do vosso dispositivo e práticas de autoavaliação. 
Só poderei deslocar-me a S. nos dias X, XX e XXX de Fevereiro (imediatamente antes da 
interrupção do Carnaval), mantendo os mesmos dias da semana. 
Caso algum dos interlocutores anteriormente previstos não possa participar nas entrevistas, 
agradeço que me informe. 
Com o objetivo de rentabilizar ao máximo o tempo e, em simultâneo recolher informação 
relevante em quantidade, reencaminho dois ficheiros com o questionamento base. 
Solicito ao Professor P que dê conhecimento do questionamento base sobre  
os Antecedentes, aos professores 
 RC 
MM 
CC 
   /…/ 
  
 
Construção do dispositivo~ 
   R C 
   TV  
   FT 
/…/ 
   Saudações cordiais 
 Helder Guerreiro   
 
2 anexos    
 
 
helder guerreiro  
3 Fev  /  para escola  
Estimado Dr. P, 
Faço votos para que esteja tudo bem consigo. 
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Venho recordar e reafirmar a minha intenção de me deslocar a Y nos dias Y a Y de 
Fevereiro. Durante este fim-de-semana ultimarei uma proposta de plano de entrevistas que 
lhe enviarei. Face ao número de interlocutores e às disponibilidades que me enviou, 
procurarei organizar dois painéis para cada uma das dimensões - Antecedentes e 
Construído. Deste modo, cada interlocutor terá mais tempo para dar contributos. 
No que diz respeito às questões de partida para cada um dos assuntos que penso abordar, 
elas foram enviadas no passado dia 10 de Janeiro. O objetivo é ser eficiente na utilização do 
tempo e recolher o máximo de informações relevantes. Sublinho que é uma investigação 
académica, que visa compreender a sustentabilidade da autoavaliação das escolas. 
Entretanto, enviei para si o protocolo de investigação que mereceu a sua concordância. 
Agradeço que me informe caso o não tenha recebido, 
Saudações cordiais, 
Helder Guerreiro  
 
helder guerreiro 
4 Fev  /  para escola  
Estimado Dr. P 
Junto remeto a prometida agenda para entrevistas:  
 
17.02 
10:00 - 12:00  
P, SC  
12:30 - 13:30 Almoço  
14:00 - 15:30  
RC 
MM 
CC 
/…/ 
    
16:00 - 17:30  
RC 
TV  
FT 
/…/ 
  
 
Escola 
6 Fev   /   para mim  
Caro Senhor Inspetor Helder Guerreiro 
Confirmo a receção do protocolo e aproveito para enviar a proposta de um quadro 
restruturado, em virtude de entre 6 e 17 de fevereiro decorrerem reuniões intercalares e 
alguns dos professores indicados inicialmente se encontrarem a participar nas referidas 
reuniões.   
 Assim remeto uma nova proposta para a realização das entrevistas. 
Com os melhores cumprimentos 
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Agendamento entrevistas  
17.02 
10:00 - 12:00 
P, SC  
12:30 - 13:30 Almoço  
14:00 - 15:30  
RC 
SL 
TO 
SS  
 
16:00 - 17:30  
RC 
TV  
FT 
/…/ 
  
 6 Fev   /  para escola  
Estimado Diretor, 
Agradeço a sua proposta que, desde já, foi adotada.  
Saudações cordiais, 
Helder Guerreiro 

 

 

XI.  Terceiro conjunto de contactos – validação e consolidação da informação 

recolhida (exemplo de uma escola estudada) 

 
helder guerreiro / 24 Fev  / para escola  
Estimado Dr. P 
Antes de mais, quero agradecer-lhe a forma como fui recebido na sua escola e a boa 
organização dos painéis. Foi sem dúvida alguma uma preciosa ajuda para a investigação. 
Conto enviar brevemente, para validação, os registos da entrevista que tive consigo e com a 
Diretora adjunta. 
Venho agora recordar que agradecia o envio de ficheiros com materiais relacionados com a 
autoavaliação - desde ume simples informação, a uma ata (neste caso apenas o excerto referente 
ao assunto), um relatório ou outro. Estes documentos revestem-se da maior importância para o 
trabalho de investigação que ainda tenho pela minha frente. 
Muito obrigado, 
Helder Guerreiro 
  
Escola Delta para mim  
25 Fev 
Caro Sr Inspector Helder Guerreiro 
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Na sequência do nosso compromisso, solicitei a duas colegas que pudessem escolher alguns 
exemplares de documentos, de acordo com o que solicitou. 
Segundo o previsto, te-lo-ão feito ontem e hoje. 
Na 2ª e 3ª feira procederão à sua digitalização para posterior envio. 
Não conseguimos mais rápido, porque hoje passei o dia em reunião do Conselho das Escolas e 
esse facto atrasou um pouco o trabalho na escola. 
Mas por certo, durante a próxima semana conseguiremos enviar os documentos via eletrónica. 
Com os melhores cumprimentos. 
P 
 
 
helder guerreiro   /  25 Fev  /  para escola  
Estimado Diretor, 
Muito obrigado pela sua atenção e apoio.  
Está perfeitamente a tempo, pois só iniciarei a seleção e tratamento da informação dos 
documentos na próxima semana. 
Votos de um bom fim de semana. 
Saudações cordiais, 
Helder Guerreiro 
 
 
28 Fev 
Escola  para mim  
2 anexos —    
  
 
28 Fev  /  para mim  
2 anexos —    
  
 
28 Fev  /  para mim  
2 anexos —    
  
 
 
28 Fev 
para mim  
2 anexos —   
  
 
 
helder guerreiro 
26 Fev  / para escola  
Estimado Diretor do AE Delta 
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Antes de mais, aproveito esta oportunidade para agradecer a si e ao painel que integrou a 
disponibilidade manifestada, bem como as informações que prestou para a investigação, cujo 
tratamento será feito em breve.  
Na sequência da entrevista que realizei na sua escola no passado dia 18/02/2012 e com o 
objetivo de validar e completar as notas recolhidas, agradeço que verifique 
a) se as notas correspondem a informações efetivamente prestadas; 
b) se a informação recolhida carece de ser completada. 
No primeiro caso, solicito que corrija o texto a cor azul, caso considerem que se desvia da 
informação efetivamente prestada. Já no segundo. pode acrescentar a texto de cor azul o que 
considere conveniente. 
Informações adicionais relevantes para o tema da investigação são sempre bem vindos. 
Agradeço a devolução do ficheiro devidamente corrigido atá ao dia 5 de Março de 2012. 
Com os melhores cumprimentos, 
Helder Guerreiro 
 
 28 Fev  /  para mim  
Caro Senhor Inspetor 
Helder Guerreiro 
 Envio em anexo as notas que nos enviou com algumas pequenas alterações como sugeriu. 
Estamos a tentar enviar-lhe alguns exemplares de documentos que solicitou, mas pela sua 
dimensão, não se tem conseguido enviar por esta via. 
Vamos tentar amanhã mais um talvez. 
Com os melhores cumprimentos 
P 
 
1 anexo 
    
 
helder guerreiro  
28 Fev  / para escola  
Estimado Diretor, 
Fico muito grato pela prontidão da sua resposta e pelos documentos que digitalizou e organizou. 
Da minha parte, para além do agradecimento, vou procurar não incomodá-lo nos tempo mais 
próximos, sendo quase certo que na segunda quinzena de Maio (bem sei que é má altura) 
procurarei ainda realizar uma ou duas entrevistas. 
Saudações cordiais, 
Helder Guerreiro  
 
 
 
29 Fev  /  para mim  
Caro Inspetor 
Helder Guerreiro 
Nós é que agradecemos a oportunidade que nos proporcionou ao ter criado um momento que 
nos propiciou a posteriori algum tempo para refletirmos mais um pouco sobre a temática 
abordada. 
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São sempre úteis estas intervenções - principalmente porque informais - para provocarem o 
reassumir das questões e da reflexão conjunta. 
Quanto aos documentos, temos mais alguns para enviar, mas não conseguimos hoje - como lhe 
referi - porque os documentos - como já pôde constatar - são algo pesados e demoram muito 
tempo a carregar e depois a enviar. Mas amanhã enviaremos mais uns quantos. 
As melhores felicidades para o seu trabalho. 
Os melhores e sinceros cumprimentos. 
P 
  
Obs: A Profª R informou-me que recebeu o seu e-mail, mas não consegue abrir o anexo. Se 
puder enviar-lhe outra vez o documento em causa, agradeço já em nome dela. 
 
escola Delta  
29 Fev  /  para mim  
Caro Senhor Inspetor  
Helder Guerreiro  
Efetivamente, como os documentos foram digitalizados, ocupam demasiado espaço. Os docrefl 
todos constituem um único documento. Os CE também constituem um único documento. Nesta 
mensagem incluem-se mais dois anexos e enviarei os restantes em mensagens posteriores. 
Com os melhores cumprimentos, 
P 
2 anexos  
 
 
 
RC  
28 Fev  /  para mim  
Boa tarde 
Após várias tentativas para abrir o documento que enviou, verifico que só consigo visualizar um 
documento em branco. 
Assim solicito que possa, por favor, enviar novamente o documento em causa. 
Com os melhores cumprimentos, 
RC 
 
helder guerreiro  
28 Fev  /  para RC  
Estimada Professora, 
Estive a verificar e efetivamente este ficheiro está vazio. Não faço a menor ideia do que se terá 
passado. 
Vou fazer uma nova tentativa e lamento o lapso no envio anterior. 
Saudações cordiais, 
Helder Guerreiro 
 
1 anexo 
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RC  
1 Mar  /  para mim  
Boa tarde senhor inspetor 
Analisámos as notas enviadas e de acordo com o solicitado, procedemos às devidas correções 
que enviamos em anexo. 
Caso seja necessário estamos à sua disposição para qualquer informação adicional. 
Com os melhores cumprimentos 
As professoras 
RC 
SL 
TO 
 
1 anexo  
 
 
helder guerreiro  
3 Mar   /  para RC  
Estimada Professora RC 
Mais uma vez, quero agradecer a si, bem como às professoras SL e TO, a disponibilidade e as 
informações que me prestaram, de grande utilidade e relevância para o estudo que estou a 
realizar. 
Saudações cordiais, 
 Helde Guerreiro 
 
 
helder guerreiro  
26 Fev  /  para FM  
Estimado Professor FM  
Antes de mais, aproveito esta oportunidade para agradecer a si e ao painel que integrou a 
disponibilidade manifestada, bem como as informações que prestou para a investigação, cujo 
tratamento será feito em breve.  
Na sequência da entrevista que realizei na sua escola no passado dia 18/02/2012 ao painel que o 
indicou como pessoa de contacto e com o objetivo de validar e completar as notas recolhidas, 
agradeço que, em articulação com os restantes elementos do painel, verifique 
a) se as notas correspondem a informações efetivamente prestadas; 
b) se a informação recolhida carece de ser completada. 
No primeiro caso, solicito que corrija o texto a cor azul, caso considerem que se desvia da 
informação efetivamente prestada. Já no segundo. podem acrescentar a texto de cor azul o que 
considere conveniente. 
Informações adicionais relevantes para o tema da investigação são sempre bem-vindos. 
Agradeço a devolução do ficheiro devidamente corrigido atá ao dia 5 de Março de 2012. 
Com os melhores cumprimentos, 
Helder Guerreiro 
 
1 anexo 
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FM  
5 Mar  /  para mim  
Boa tarde Dr. Helder Guerreiro, 
venho pela presente devolver o ficheiro verificado conforme solicitado. 
Penso que não temos nada mais a acrescentar, para além daquilo que o Diretor já lhe facultou e 
daquilo que recolheu das entrevistas. 
De qualquer forma, ficamos disponíveis para a colaboração que entender necessária. 
Com os melhores cumprimentos, 
FM 
 
HG  
10 Mar  /  para FM  
Estimado Professor, 
Agradeço a informação atualizada e retificada que me enviou, a qual já inseri num intrumento 
que criei para efeito. 
Votos de um bom fim de semana. 
Saudações cordiais, 
  
Helder Guerreiro 

XII.  Quarto contacto – Direção e autoavaliação (cronologia das equipas de 

direção e autoavaliação e participação da primeira no trabalho da 

segunda) 

 

Estimada Dra. 

 Depois de uma longa ausência sem contactos, eis que estou de novo a incomodá-la para 
solicitar a sua colaboração. Tem a ver com um campo específico no âmbito da minha 
investigação. 
Necessito saber quais os elementos do Conselho Executivo/Direção de cada equipa e quais os 
que têm integrado as equipas de autoavaliação. No caso do seu agrupamento, a partir de 2004. 
 Sugeria uma tabela do seguinte tipo 
 Ano  /  Iniciais dos nomes dos elementos da equipa do órgão de gestão  / Integrou equipa de 
autoavaliação (S/N e anos) 
 Seria possível facultar-me esta informação durante a próxima semana? 
 Saudações cordiais, 
  
Helder Guerreiro 
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C. DOSSIER DA ESCOLA Sigma 

XIII. Notas extraídas do relatório de avaliação externa após validação  

Data da Avaliação Externa: Abril 2008 

Fundação do Agrupamento: 1943  (1843)  

Nº de escolas: 1 (secundária com 3º ciclo) 

Docentes: 110 (80 QE, 10 QZP, 55,5%> 20 anos) 

Não docentes: 36 

Alunos: 1109 (ASE 238 alunos - escalão A 104, escalão B 134; língua materna não PT 5 
alunos) 

Escolaridade Pais: - 52% com ensino secundário ou mais 

Escolaridade Mães: - 65% com ensino secundário ou mais 

 

Autoavaliação existente: 2004/2005 equipa multidisciplinar: apenas docentes. Equipa 
evoluiu, mas manteve sempre dois elementos.2004/5 questionários a toda a comunidade 
escolar» pontos fortes e aspetos a melhorar; 2005/07» implementação de processos estratégicos. 
Desde 1999 são analisados resultados dos alunos» (reflexão). 

Sustentabilidade do progresso: Trabalho de autoavaliação consistente e conducente a 
medidas de melhoria. Vai ser realizada formação sobre avaliação, para dar mais consistência à 
autoavaliação. Corpo docente estável. Constituição da Equipa “Observatório da Qualidade” 
responsável pela continuidade do processo de autoavaliação. 

COLABORAÇÃO SOLICITADA (introduzir alterações com outra cor de letra): 

• Corrigir dados incorretos (é irrelevante a alteração do número de docentes se este se 
mantiver no intervalo 120 a 130 ou o número de alunos caso se mantenha no 
intervalo 900 – 1000); 

• Acrescentar informação relevante, sobretudo sobre a autoavaliação existente ou a 
sustentabilidade do progresso. 
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XIV. Rosto do Dossier 

ROSTO DE DOSSIER PARA REGISTOS DE CAMPO 

Nº Dossier S Nº Visita 

Data da Observação 17.02.2012 1 

Número de entrevistas realizadas 3 Constituição dos painéis (2 + 4 + 4) 

 

Número de registos validados e tratados 93 1º Painel 2º Painel 3º Painel  

 46 26 21 

Número de documentos analisados 17    

Anotações sobre registos selecionados 174    

 

XV. Agenda das entrevistas 

Agendamento das entrevistas 16.02.2012 
10:00 - 12:00 Antecedentes / Construído 
E, H. 
 
12:30 - 13:30 Almoço 
  
14:00 - 15:30 - Antecedentes 
CP    
MC   
VS   
IM  
 
16:00 - 17:30 
MC    
IM    
AA    
TC 
 
1. Dedicarei a totalidade do dia 16 de Fevereiro à Escola Sigma. Como ficarei alojado em X, 
poderei, inclusivamente começar mais cedo, se a Dra. E assim preferir. 
2. A diretora poderá estar acompanhada de outro elemento da direção que esteja inteirado dos 
assuntos em questão, mas que não venha a integrar nenhum outro painel. 
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3. Para os professores que não participaram nas entrevistas, mas que ainda assim queiram 
prestar informações, procurarei organizar uma videoconferência. 
4. Caso a escola queira apresentar uma proposta alternativa à atual, agradeço que me seja 
enviada com a maior brevidade para analisar a sua viabilidade. 
5. Se existirem documentos ou outros materiais da escola que os participantes considerem 
relevantes para a compreensão das práticas de autoavaliação da escola e da sua sustentabilidade, 
agradeço que me indiquem quais, para consulta posterior e, caso se revele pertinente, para 
solicitar autorização para obter uma cópia. Os custos associados serão da minha  
responsabilidade. 
 

 

XVI. Visita concretizada 

FICHA DA VISITA CONCRETIZADA  
Data da Visita  17.02.   2012      
Escola (Caso)  Sigma   Nº Visita  

      1  
  

 
 

     

ENTREVISTAS 

Singular (S) 
Painel (P)  

Nome Função Propósito Dia 
Horas: 
X a Y 

Local Observações 

P (Direção) E 
H 

Diretora 
Dir-Adjunta 

Conhecer um 
pouco 
 da história do 
órgão  
de gestão. 
Induzido, 
Construído 

17.02,.2012 
 
10:00 - 
12:00 

Sala de 
reuniões  
junto à 
sala de 
Direção 

  

P 
(Induzido) 

CP 
M C 
VS 
IM  

AA 1º / 2ª  
fases 
 
Psicóloga 

Conhecer as 
fundações 
(antecedentes) 
das práticas  
de 
autoavaliação 
de escola 

17.02,.2012 
 
14:00 - 
15:30 

Sala da  
Psicóloga 

A opção 
pela  
sala da 
Psicóloga 
deve-se ao 
facto de aí 
se encontrar 
a maioria 
dos 
materiais de 
AA 
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P 
(Construído) 

MC 
IM 
AA  
 
TG  

Idem 
Idem 
Pres. Cons. 
Geral 
CNO 

Construído 17.02.2012 
 
16:00 -  
17:30 

Idem Idem 

 

XVII. Registos validados das entrevistas 

 ESCOLA SIGMA_REGISTOS VALIDADOS 

REGISTOS VALIDADOS 
PARA  TRATAMENTO 

46 26 21   93 
 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

A atual direção integra o órgão de gestão desde 1996. A atual Diretora e a Subdiretora  
mantêm-se em cargos da Direção. 

Em 2004 houve uma quebra acentuada de alunos, pondo em risco os horários dos 
docentes.  
O ensino recorrente sofreu diversas alterações e verificou-se uma 'fuga' de alunos para 
outra escola. 

A diretora adquiriu um livro da ASA sobre autoavaliação das escolas, de Vítor Alaíz. 
Este livro serviu de base ao processo de autoavaliação. 

Foi criada uma equipa multidisciplinar para desenvolver a autoavaliação. A equipa foi  
constituída por pessoas que conhecessem bem o Projeto Educativo, o Regulamento 
Interno, o Projeto Curricular de Escola, o Ensino Noturno e a Psicóloga (pelo seu contacto 
com as situações-problema dos alunos). Todos estes elementos eram pessoas abertas à 
inovação. Foi escolhido um coordenador para a equipa. 

A Direção escolheu o ensino aprendizagem, o sucesso-escolar e a cultura de escola  
(interações) como objeto da autoavaliação. 

O Conselho Pedagógico foi informado do início do processo de autoavaliação e a 
reação foi positiva. 

O grupo discutiu a metodologia da autoavaliação, preparou o desenho do processo e 
pediu ao Conselho Executivo para o validar. 

Foi aplicado um questionário à escola (Alunos, PD, PND, EE) - O Ideal de escola - 
para saber o que a comunidade idealizava, em termos de escola. A partir daqui construiu-se 
o referencial de escola. Foi assegurado o anonimato das respostas. 

Inspiraram-se ainda nos questionários do INA, utilizados numa formação para órgãos 
de gestão. Os questionários foram submetidos à apreciação do CP. 

Um encarregado de educação, que era elemento do Conselho Pedagógico,   
funcionou como “amigo crítico”, deu azo a algumas tensões. Os pais fizeram uma carta a 
discordar do questionário. 

Os questionários e os seus resultados foram afixados na escola. 
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Após se terem aplicado os questionários sobre o ideal de escola, aplicaram-se os  
questionários sobre a escola real. Foi inquirido o universo de Pais / Alunos / PD e PND. 
Foi assegurado o anonimato das respostas. 

Foi produzido um relatório que incluía Pontos Fortes, Pontos Fracos, Evidências,  
Recomendações (organizadas por área). Foi entregue ao Conselho Executivo. 

Constituiu-se uma outra equipa para priorizar as recomendações e para delinear 
estratégias  de melhoria. Designou-se a coordenadora, 2 elementos da equipa anterior e 
novos elementos. 

Esta equipa reuniu-se com representantes dos diferentes corpos, separadamente,  
alunos e Encarregados de Educação. 

Os professores estavam céticos. Foi feito um convite formal para participarem na  
reunião. Deram sugestões sobre estratégias e atividades a implementar. Auscultaram ainda 
os delegados de turma em representação dos alunos e os representantes dos encarregados 
de educação. 

Todos os corpos deram contributos para a definição de prioridades e estratégias. Todos 
esses contributos deram origem a um quadro síntese. 

Paralelamente, o PEE estava em fase de reformulação pelos coordenadores de  
departamento, que fizeram uso das prioridades e estratégias da 2ª fase da AA. 

Foram colocadas diversas questões: qual a calendarização e quem vai monitorizar. Por 
esse motivo foi criada uma outra equipa. A calendarização terá em conta a vigência do 
PEE. Ficou um elemento da 2ª fase + um elemento da 1ª fase (C P) + 2 elementos novos.  

Foram realizadas reuniões entre a equipa da 3ª fase e as coordenadoras de  
departamento. 

Todos os documentos foram apresentados ao CP. 

Na 3ª fase foram objeto de trabalho: a operacionalização e a calendarização. 

3 fases de avaliação: 1ª (2004/05), 2ª (2005/06), 3º (2006/07). Havia algum cansaço 
com o processo e fez-se um intervalo de 2 anos devido a cansaço, obras e ao mau estar 
entre docentes decorrente de alterações legislativas com implicação na sua situação 
profissional (avaliação de professores, horários). Se tivesse sido realizada uma 
autoavaliação neste período, os resultados seriam enviesados. Não estavam pois criadas as 
condições para a autoavaliação. 

O PEE previa uma regularidade de análises a nível dos grupos disciplinares. 

A operacionalização das estratégias de melhoria foi sendo realizada ao longo dos anos. 
O PEE foi sendo ajustado. 

A escola foi objeto de avaliação externa em Abril de 2008, onde foram assinalados 
Pontos Fortes e Fracos. 

O projeto de candidatura da diretora à posição, pressupunha a criação de um  
'Observatório de Qualidade'. Evitou-se utilizar o termo 'avaliação', dado a carga negativa 
que adquirira. Este Observatório iria dar continuidade ao trabalho de avaliação anterior. 

A equipa que constitui o Observatório tem um mandato coincidente com o mandato da 
Direção.  

A equipa do Observatório integra 2 elementos da primeira fase (MM e IM), TG (3ª 
fase), o Presidente do Conselho geral (coordenador). Cabe a este elemento dar conta do 
trabalho que o Observatório está a realizar. 
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A equipa fez um enquadramento e uma calendarização da sua atividade, levado a 
Conselho Pedagógico para dar a conhecer o projeto do Observatório. 

Esta equipa tem mais autonomia em termos da documentação a aplicar, devido ao  
conhecimento entretanto adquirido. 

Foram apenas aplicados os questionários sobre o ensino real. Cruzaram a AA com o 
projeto EPIS, tendo optado pela terminologia dos últimos. Introduziram uma área sobre 
Gestão e Organização Escolar. 

Os questionários foram aplicados eletronicamente, exceto para encarregados de  
educação. 

Os resultados foram divulgados, incluindo uma análise SWOT: A equipa selecionou os 
principais Pontos Fortes e Fracos. 

Está a ser elaborado um relatório, onde se perspetivam estratégias e ações para a  
melhoria. 

O PEE devia ter sido reformulado há dois anos, mas só agora é que a sua reformulação 
 foi concretizada . O novo PEE foi aprovado há poucos meses. Tem uma estrutura 
diferente, é mais pragmático, baseia-se nas áreas que estão a melhorar e nas metas de 
escola. 

Dificuldades sentidas: falta de horas para desenvolver a AA, pois é uma atividade que 
exige muitas horas. 

A equipa é constituída apenas por PD. A justificação dada para tal: a disponibilidade e 
a conjugação de horários. É pedida a colaboração pontual dos pais. Nunca se equacionou a 
participação do pessoal não docente nem dos alunos.  
Acresce referir que para colmatar a ausência de outros intervenientes na equipa de AA foi 
criada uma comissão consultiva, a qual consta em ata de Conselho Pedagógico e que era 
constituída por 5 elementos : representante do pessoal não docente em Conselho 
Pedagógico, um dos representantes do pessoal não docente no Conselho Geral, o 
Presidente da Associação de Pais, o Presidente da Associação de Estudantes e o 
representante dos alunos do ensino noturno no Conselho Geral 

A AA assenta sobretudo na aplicação dos questionários. Os resultados escolares são  
trabalhados a nível dos grupos disciplinares, os quais não deram origem a qualquer 
relatório, no entanto a nível de Conselho pedagógico foram apresentadas sugestões de 
melhoria, a considerar  no(s) anos seguintes, tendo por base a reflexão sobre os resultados 
escolares. 

Não foi sentida qualquer forma de pressão da administração educativa. 

A escola foi estudo de caso do DES sobre a reforma do Ensino Secundário. 

Há algum impacto psicológico quando os rankings são publicados, mas não tem 
havido reflexão sobre isso. 

Normalmente, a equipa reúne no gabinete da Psicóloga. 

Os horários dos elementos da equipa foram pensados para coincidirem - 90 minutos  
Quarta-feira e 45 na 2ª feira. 

Na 1ª equipa, sempre que se fazia um documento, este era enviado para CE para  
sugestões. 

A 2ª equipa já tem capacidade de decisão. A Diretora já não está tanto tempo com eles, 
mas por vezes vem dar um apoio. 
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A participação dos vários elementos na equipa AA surgiu na sequência de convite da 

Diretora. 
O modelo de AA resultou de uma pesquisa bibliográfica. A equipa recorreu à literatura 

para desenvolver um modelo de AA (Alaíz, Roberto Carneiro, Scheerens, Umberto Eco, 
Abel Rocha). 

Os elementos da equipa não sabem exatamente porque foram escolhidos. O que havia 
em comum na equipa era o gosto de trabalhar para a escola. Tratava-se de uma equipa 
multidisciplinar: havia quem tivesse coordenação de Departamento, ligações ao Projeto 
Educativo de escola, responsabilidade no ensino noturno, a psicóloga escolar e uma 
professora com formação jurídica e que tinha trabalhado no Regulamento Interno.  

Na primeira equipa constituída eram 5 elementos, muitas horas de trabalho e muitas 
discussões sobre o que havia a fazer. Nunca tinham trabalhado juntas anteriormente. 
Todavia, respeitavam-se umas às outras. Distribuíam tarefas de acordo com o que faziam 
melhor. 

O primeiro passo foi perceber que escola queriam ter. 
Foi necessário sensibilizar as pessoas para o que se estava a fazer. Para isso, 

produziram um documento de apresentação, também para garantir transparência. 

Houve alguns comentários iniciais, uma pequena resistência. 

Não chegaram a um consenso sobre a amostra à qual haviam de aplicar o questionário. 
Por isso, optaram pelo universo. 

Trabalharam fora do seu horário. Não tinham horas de redução da componente letiva. 

Um dos elementos da equipa fazia a ligação com o órgão de gestão. 

A Direção acompanhou de perto todo o processo e os desenvolvimentos eram  
apresentados no Conselho Pedagógico. 

Não sugeriram ninguém para se juntar à equipa, mas nos momentos de mais trabalho 
havia sempre voluntários para ajudar, nomeadamente para fazer contagens das respostas 
aos questionários.  

Não houve reações negativas na aplicação de questionários. Até foi bem acolhido. As 
pessoas sabiam o que estava a acontecer. 

Quando saíram os resultados, foram feitos alguns comentários menos favoráveis. 

Quando chegou à fase de implementação de medidas houve resistência. 

Para a 3ª fase da avaliação foram estabelecidas prioridades calendarizadas, em 
articulação com o PEE. 

Foi consultada legislação, mas não houve intenção de a seguir. As áreas da avaliação 
foram sempre selecionadas pela Direção. 

Houve sempre uma continuidade entre as fases. Cada fase foi consequência da fase 
anterior. 

Os documentos ficaram armazenados no gabinete da Psicóloga escolar. 

O trabalho de AA realizado era sempre discutido nos grupos, para que fosse sentido.  
Dos grupos vieram muitas sugestões para o trabalho de AA. 

O calendário de autoavaliação estava condicionado por outras atividades escolares 
(nomeadamente a preparação dos exames nacionais) 
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A participação dos pais foi reduzida, mas não houve perceção que tivessem reagido 
negativamente. Todavia, o representante dos pais foi sensibilizado para a AA. 

Precisaram de um amigo crítico. Foram escolhidas a Presidente e a Vice-presidente. 
Elas questionavam o porquê de cada questão do inquérito. 

Não houve constrangimentos de maior que impedissem o trabalho da equipa AA 

A equipa de AA recebeu um louvor da Direção. 

Parece que a escola ainda não interiorizou o papel da AA. 

3º
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O Observatório da Qualidade surgiu na sequência do 'Projeto de Intervenção'  da  
candidatura da Diretora a este cargo e que foi apreciado em Conselho Geral  
aquando do processo de seleção de candidatos. 

Em maio de 2010, a Diretora convidou os quatro elementos da equipa  que inclui  um 
coordenador  e um elemento que faz a articulação  com o CNO / cursos noturnos 

A equipa não inclui nenhum encarregado de educação, aluno ou elemento do pessoal 
não docente por motivos que se prendem, eventualmente, com incompatibilidade de 
horários e dificuldades no acompanhamento do processo. 

As áreas de intervenção em análise incluem processo educativo, sucesso escolar, 
cultura de escola e organização e gestão. As três primeiras decorrem do processo de 
autoavaliação anterior, tendo sido introduzida a área de organização e gestão de acordo 
com a legislação em vigor. 

Antes de começar com a atividade, houve necessidade de trabalhar um conjunto  
de conceitos. Fizeram leituras diversas. Têm sido autodidatas. O elemento do  
CNO teve formação sobre a CAF, porque o CNO foi avaliado segundo o modelo CAF. 

Fizeram uma sensibilização à comunidade escolar por email e afixação de cartazes, 
bem como aos representantes dos pais nos órgãos de gestão. 

Existe um cronograma para a AA, que coincide com o mandato da Diretora. O  
mandato da equipa do Observatório acaba quando terminar o da Diretora. 

As horas disponíveis no horário revelam-se, por vezes, insuficientes face às tarefas 
exigidas para o trabalho do Observatório. 

Até agora produziram vários documentos. O Projeto Educativo teve em  
consideração os dados obtidos. 

Trabalham os resultados escolares dos alunos. Há documentos que são preenchidos  e 
seguem para análise nos departamentos. 

Os inquéritos agora aplicados tiveram como matriz os inquéritos anteriores. Houve 
uma adaptação, há questões introduzidas que decorrem da nova legislação, das obras 
realizadas e do espelho EPIS. 

Os questionários aos professores e alunos são muito extensos, de modo a obter 
informação em diferentes aspetos considerados pertinentes. 

Os questionários estiveram expostos e os resultados também. Os resultados vão  
ser enviados para todos os professores por email. Estão disponíveis no moodle, na página 
do Conselho Geral. Qualquer parceiro externo pode aceder à informação. 

As reações aos propósitos da AA têm sido positivas. 
Os questionários foram também aplicados aos cursos EFA, tendo em conta a 

especificidade destes cursos.  
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Existem parcerias com escolas e empresas, mas estas não tiveram 
intervenção/participação no processo de autoavaliação, através da aplicação dos 
questionários. 

São documentos de referência do processo de autoavaliação: o relatório de avaliação 
externa, o espelho EPIS e o projeto de intervenção da Diretora e os inquéritos por 
questionário. 

A mesma equipa desenha e implementa a avaliação e trata a informação.  

A equipa tem condições de trabalho: sala de reuniões, placards, papel, etc. 

São constrangimentos: a dificuldade da equipa conjugar o trabalho de AA com o  
de outras atividades (os elementos do Observatório estão envolvidos em muitas 
atividades); os desperdícios causados pelas interrupções no trabalho de AA. 

A equipa considera-se coesa e tem consciência da sua importância, até para a  
própria avaliação externa da escola. 

 

 

XVIII. Documentos trabalhados em detalhe 

Nº 
Doc 

Designação 

S1 Autoavaliação da escola 2004-2005 (apresentação) 

S2 Convocatória RGP: autoavaliação (Outubro 2005) 

S3 Relatório final autoavaliação  
(1º fase) 2004/05 (s/ data) 

S4 Autoavaliação da escola - Planeamento e implementação de processos estratégicos 

 (fase 2) (apresentação s/ data) 
S5 Autoavaliação da Escola - Planeamento e implementação de processos estratégicos 

(2005-2006)  Fase 2 

S6 Autoavaliação da Escola - Implementação de Processos Estratégicos 2006-2007 
 Fase 3 

S7 Observatório de Qualidade: roteiro (s/ data) 

S8 Pontos fortes e áreas - de melhoria (apresentação s/ data) 

S9 FORÇAS DO MEIO ENVOLVENTE CONDICIONANTES DO PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO – (apresentação S/ data) 

S10 Projeto Educativo 2006 – 2009 

S11 Projeto Educativo  2010 – 2011 

S12 Projeto de intervenção da diretora candidatura a diretor (Mandato 2009/10 a 
2012/13)  

 
S13 Projeto Educativo 2011 – 2014 

S14 Impact of School Evaluation on Quality Improvement (Outubro 2011) 
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S15 Ata do Conselho Executivo 31/2004: (ponto referente à autoavaliação da escola)   

S16 Autoavaliação da Escola: propostas  de leituras de ação e intervenção (S/ data) 

S17 Autoavaliação da escola - Planeamento e implementação de processos estratégicos 
(2ª fase) (S/ data) 

 

XIX. Seleção de excertos de documentos e comentários  

REGISTOS DO DOCUMENTO  
             Contributos 

COMENTÁRIOS 

S1_Autoavaliação   

  A primeira fase da 
autoavaliação de escola teve lugar 
em 2004-2005 

"A autoavaliação é um processo sistemático e 
contínuo em que todos os membros de uma comunidade 
participam e onde se procede a diagnósticos frequentes, 
no  sentido de definir o ponto da situação,  as medidas de 
melhoria a introduzir, a  sua calendarização e posterior 
avaliação, com o objectivo de avaliar os progressos 
alcançados e redefinir melhorias a alcançar" 

Há uma procura para 
consensualizar o conceito.  
Refere a participação indistinta da 
comunidade e está claramente 
identificada com os objetivos de 
melhoria 

“Dinâmica conceptual  subjacente ao processo de 
autoavaliação“  

No campo teórico, o pós-
autoavaliação passa por um 
conjunto de fases conducentes à 
melhoria de resultados, que será de 
novo submetido à autoavaliação - 
tal sugere que se trata de um 
processo contínuo 

  Resultante da AA, foram 
selecionadas 3 áreas de intervenção: 
processo ensino-aprendizagem 
cultura de escola, sucesso escolar. 

“A autoavaliação implementada centra-se numa 
perspectiva do desenvolvimento com objetivos 
formativos, dando prioridade a metodologias qualitativas 
e compreensivas da realidade”  

A AA surge associada ao seu 
caráter formativo. 
É feita a defesa das metodologias 
qualitativas, numa perspetiva de 
compreensão. 

“Quanto à audiência envolvida no processo, ela é 
constituída pelos elementos da comunidade escolar “ 

É explicitado o envolvimento 
da comunidade escolar no na AA 

“com o envolvimento de todos, será possível reforçar 
a capacidade da escola para planear e implementar o seu 
processo de melhoria.” 

Associa-se à melhoria, o 
envolvimento da comunidade 
escolar na AA.  

"A organização e planeamento do processo de 
Autoavaliação assentou na construção de matrizes 
estruturantes relativas a: 
-Áreas de intervenção 

A matriz de AA assenta em 3 
pilares 
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-Fontes/População alvo 
Técnicas e instrumentos" 

  Sinais de institucionalização: 
O processo de desenvolvimento da 
AA está planeado. Num primeiro 
momento vão indagar da escola 
ideal e depois da real. A 
publicitação está prevista para 
Junho de 2005. O processo de AA 
ficou calendarizado para um ano 
escolar. 

  O design da avaliação está 
estruturado e contempla várias 
componentes: Subquestões, Fontes, 
Técnicas e instrumentos, 
Calendarização, Escala de 
Valoração (Escola ideal, escola 
real)  

Análise e tratamento de dados:  Identificação de 
situações/seleção de campos de análise; Comparação de 
dados – Escola Ideal vs Escola Real; Referencialização 
(leitura interpretativa  centrada na comparação entre  os 
dados apurados no Ideal e no Real de Escola). 

O referencial de avaliação é a 
escola ideal (construído pelo 
coletivo da comunidade escolar) e o 
tratamento da informação visa 
compreender a distância entre o real 
e o ideal. 

“Quadro síntese dos aspetos positivos identificados 
pelos alunos do ensino noturno (blocos, módulos e 
unidades)” 

São apresentados os resultados 
de uma consulta feita aos alunos do 
ensino noturno (adultos). Essa 
consulta identifica Pontos Fortes e 
fracos. Serviu para o debate interno 
e para o lançamento da AA.  

"Etapas do processo de Autoavaliação" Utilizam modelo da 
referencialização (Barbier, Hadji e 
Figari).  
Pressupõe a tomada de decisão e a 
ação subsequente.  
Ao contrário daquilo que estava 
previsto no modelo, a ação não foi 
imediata após a avaliação.  

"Área de Intervenção: Processo ensino - 
aprendizagem 
Pontos Fortes /…/ Pontos Fracos 

Comunicam os seus Pontos 
Fortes e fracos. /…/ A exposição 
dos pontos fracos podia ter 
constituído um constrangimento ao 
desenvolvimento da AA. 

"Evidências e/ou aspectos comprovativos " A fundamentação dos pontos 
fracos identificados é consistente e 
decorre da avaliação. 
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Evidências e/ou aspectos comprovativos Foi apresentada uma lista 
exaustiva de Pontos fortes e fracos. 
Foi feito um trabalho diagnóstico a 
montante. 

S2_Convocatória_RGP Autoavaliação   

REUNIÃO GERAL DE PROFESSORES - Ponto 
único: Apresentação do relatório da Autoavaliação de 
Escola  24 de Outubro de 2005 

Este documento (convocatória 
de RGP) constitui um ato de 
reconhecimento e de formalização 
da AA, datado de Outubro de 2005, 
para apresentação do relatório da 
AA. 

S3_Relatório final autoavaliação 11-07   

  Relatório de AA de 2004/2005 - 
bastante completo, e bem 
estruturado. 

  A publicação de um relatório 
constitui um reconhecimento e o 
espírito de ação. 

“A autoavaliação é um processo sistemático e 
contínuo em que todos os membros de uma comunidade 
participam e onde se procede a diagnósticos frequentes da 
mesma “ 

O relatório introduz os mesmos 
esquemas que o PowerPoint. Há 
uma continuidade do modelo.  

"o objectivo de avaliar os progressos alcançados e 
redefinir  
melhorias a alcançar " 

objetivo: avaliar a evolução e 
melhoria“ 

"“Foram identificadas as seguintes áreas de 
intervenção: 
- Processo Ensino-aprendizagem 
- Cultura de Escola  
- Sucesso Escolar” 

A autoavaliação incidiu sobre  3 
áreas: 

“Este trabalho teve início em Novembro de 2004 e te 
m o seu terminus em Julho, data da entrega do relatório 
final.” 

Duração da 1ª fase da  AA – 
aproximadamente 1 ano letivo. 

“audiência envolvida no processo, ela é constituída 
por elementos da própria escola (pais e encarregados de 
educação, alunos, docentes e não docentes) e requerida 
pelo próprio Conselho Executivo deste estabelecimento de 
ensino” 

A AA pressupõe o 
envolvimento de toda a 
Comunidade Escolar, 

“As principais conclusões e recomendações, 
decorrentes da análise e tratamento dos dados obtidos no 
âmbito do diagnóstico efectuado, serão apresentadas em 
capítulo próprio, remetendo para as áreas de intervenção 
visadas neste estudo.”  

A AA tem a ver com a ação nas 
três áreas de intervenção definidas." 

“Este modelo enquadra-se no designado referencial 
criterial que pressupõe a existência de uma base do 
referencial ou critério, também designado por referente - 
ideal de escola.” 

O modelo de AA construído 
pressupõe um referencial teórico, 
aqui designado por ‘referencial 
criterial’, onde o referente é o ideal 
de escola. 

“início do processo centrou-se na construção de uma 
matriz standard “ 

 Primeiro momento da AA – 
construção de matriz standard 
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“Este modelo concretizou-se num segundo momento, 
com a construção da matriz da análise da situação real da 
escola – referido. “  

Segundo momento da AA: 
análise da situação real (referido). 

“, serviu de base à identificação dos pontos fortes e 
áreas de melhoria os quais proporcionam o feed-back 
necessário ao planeamento/implementação de estratégias 
fundamentais “ 

Identificação de pontos fortes e 
áreas de melhora – fundamentais 
para desenvolver estratégias que 
permitam aproximar da escola 
ideal. 

  A ‘escola ideal’ é o resultado de 
um trabalho conjunto. 

“a escola adquiriu, marcada pela modernidade 
tecnológica e contextos culturais alargados,” 

Contexto do desenvolvimento 
da AA – modernidade tecnológica e 
contextos culturais alargados. É 
vista como um processo partilhado. 

"As razões que presidiram à emergência da 
implementação do processo de autoavaliação prendem-se 
com aspectos de diversa ordem:" 

Razões do desenvolvimento da 
AA: é uma preocupação das 
instituições, mecanismo de 
autoregulação em contexto de 
autonomia das escolas, cultura de 
qualidade assente na partilha, maior 
participação da sociedade na vida 
das escolas. 

“A construção da matriz do design é uma etapa 
fundamental na implementação do processo de 
autoavaliação, já que sobre ela se alicerça a organização e 
planeamento de todo o trabalho." 

Explicitação / transparência do 
processo avaliação. 

“apresentar o conjunto de matrizes relativos ao design 
de avaliação que acompanhou a fase de planeamento do 
processo de autoavaliação da escola relativo a cada um 
dos intervenientes.- “ 

Design da avaliação bem 
estruturado, compreendendo 
Questão, subquestões, técnicas e 
instrumentos, calendarização e 
escala de valoração de 5 níveis. 

“FASE A – Concepção e Planeamento“ Desenvolvimento AA 1ª fase: 
Fase A: conceção e planeamento, 
onde se inclui a constituição de uma 
equipa de AA; a seleção da 
bibliografia; reuniões de 
planeamento, um documento de 
sensibilização e abordagem 
metodológica. 

“FASE B – Opções metodológicas – paradigmas e 
constructos no modelo de avaliação a adoptar“  

Desenvolvimento AA 1ª fase: 
Fase B: seleção do paradigma de 
análise; Construção de 
questionários; apreciação dos 
questionários por um amigo crítico, 
reformulação e validação dos 
instrumentos de avaliação; pré-
teste; aplicação dos questionários. 

"De acordo com a calendarização proposta no design 
de avaliação  
Ø Escola Ideal - Fevereiro de 2005 
Ø Escola Real - Abril de 2005" 

A aplicação dos questionários 
decorrerá no mesmo ano letivo. 
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"FASE C – Tratamento e análise dos dados " Fase C da 1ª fase de avaliação: 
tratamento e análise dos dados. O 
tratamento tem forte incidência 
estatística., o que requer 
competências específicas dos 
avaliadores. 

"Fase D da 1ªfase de avaliação: análise e discussão 
dos resultados" 

Tem 3 passos: identificação de 
campos de análise destacando áreas 
específicas para reflexão; 
comparação entre escola ideal e 
escola real ; comentário-síntese 
interpretativo sobre a comparação 
de dados com identificação de 
aspetos positivos, aspetos a 
melhorar e verificação das 
discrepâncias entre escola real e 
ideal. 

"FASE D – Análise e discussão dos resultados FASE 
B – Opções metodológicas – paradigmas e constructos no 
modelo de avaliação a adoptar " 

Desenvolvimento AA 1ª fase: 
Fase B: seleção do paradigma de 
análise; Construção de 
questionários; apreciação dos 
questionários por um amigo crítico, 
reformulação e validação dos 
instrumentos de avaliação; pré-
teste; aplicação dos questionários. 

"escala de valoração - código de cores, que passamos 
a identificar : 
§ Verde – Aspectos positivos 
§ Laranja – Aspectos a melhorar 
§ Negro - Conjunto de dados de leitura pouco expressivo 

Recorreram a um código de 
cores – verde, vermelho, negro, azul 
– para melhor visualizar os 
resultados 

"1.1. Alunos Ensino Diurno " Os resultados vão ser 
apresentados por corpos da 
comunidade escolar. 

"3. QUADROS – SÍNTESE DA IDENTIFICAÇÃO 
DOS PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS 
NO PROCESSO DE AUTO – AVALIAÇÃO DA 
ESCOLA"  

Foram construídos quadros-
síntese da identificação dos Pontes 
Fortes e fracos, estruturados em  
áreas de intervenção. São feitas 
algumas observações sobre os 
pontos fortes e são apresentadas 
evidências dos pontos fracos 

" Respeitando as directivas que orientaram a 
planificação e estruturação do processo de avaliação 
chegámos 
 ao momento de materializar as recomendações . 
Recordemos as etapas do trabalho desenvolvido:" 

É apresentado um modelo, no 
qual as recomendações  são a última 
etapa da fase avaliação, da 
responsabilidade da ‘Equipa de 
Trabalho’ , antecedendo a fase mais 
prática e de mudança – decisão, 
ação – a cargo dos Órgãos de 
Gestão.  
No esquema as áreas de 
responsabilidade da equipa de 
trabalho e do órgão de gestão  
permanecem distintas. 
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As recomendações são da 
responsabilidade da equipa de 
trabalho. 

"Áreas de intervenção  
Processo  ensino-aprendizagem" 

Houve recomendações nas 3 
áreas de intervenção: processo 
ensino-aprendizagem, cultura de 
escola, sucesso escolar. 

"REFLEXÃO FINAL" As reflexões finais deixam em 
aberto a continuidade do trabalho 
de autoavaliação. 

Referências Bibliográficas  Há algumas referências 
bibliográficas, nacionais e 
estrangeiras. 

S15 Ata 31 2004   

  Ata de 15/11/004, do Conselho 
executivo. Consta da agenda um 
ponto sobre a autoavaliação. Trata-
se de um indício do apoio do órgão 
de gestão e também um ato de 
adoção (institucionalização) da AA. 

“Em consonância com as grandes opções do Projeto 
Educativo, nomeadamente no que concerne melhorar o 
rendimento escolar, entende o Conselho Executivo dever 
proceder-se à autoavaliação de escola nos seguintes 
domínios: /…/” 

O CE determina a AA. É um 
sinal da sua institucionalização, mas 
também que esta responda às 
necessidades que o órgão de gestão 
entendeu como prioritárias. 

 “Pretende-se, deste modo, auscultar a comunidade 
escolar /…/ que nos permita diagnosticar aspetos 
positivos e negativos, extrair ilações e agir em 
consonância /…/ 

O diagnóstico de pontos fortes e 
fracos pressupõe um processo 
partilhado com a comunidade 
escolar, informando a direção sobre 
as melhores decisões a tomar. 

“Por deliberação do Órgão de Gestão, a equipa 
responsável pela autoavaliação da escola será constituída 
pelos seguintes elementos: /…/”  

Mais um sinal da 
institucionalização: o Conselho 
Executivo nomeia a equipa 
responsável pela autoavaliação, 
depois de ter determinado quais as 
áreas a avaliar.  

S16 Autoavaliação da escola - Propostas   

“A autoavaliação é hoje um tema pertinente que 
adquire lugar de destaque no conjunto das preocupações 
das instituições e da sociedade em geral  /…/ Através do 
processo de avaliação interna, a escola procederá ao 
diagnóstico e análise formativa da realidade do seu 
funcionamento /…/ o que permitirá reformular/inovar as 
estratégias e os respetivos projetos” 

Documento justificativo da 
importância da AA no conjunto de 
reformas educativas, 
designadamente no reforço da 
autonomia das escolas; e das 
necessidades de gestão, para 
reformular estratégias. 
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“A emergência e a maturidade do conceito da 
democratização da e com a educação nas últimas décadas, 
obrigam necessariamente a uma nova centralidade da 
escola pública, /…/ reforçada pela participação da 
sociedade na vida das escolas, tornando estas unidades – 
base do sistema educativo. /…/ Decorrente deste processo 
evolutivo /…/ surge a necessidade de instituir a prática da 
autoavaliação das escolas, como resposta a uma nova 
filosofia de gestão e aos problemas concretos, sentidos e 
vividos por toda a comunidade educativa”. 

Contexto em que surge a AA: 
reforço do papel da escola pública, 
participação social na vida das 
escolas, uma filosofia de gestão 
direcionada para os problemas. 

“Os avaliados são os do-autores do processo de 
avaliação; este envolve uma permanente negociação, 
análise crítica e reanálise que tem por finalidade conduzir 
a discursos consensuais sobre o objeto da avaliação”  

Avaliação é vista como um 
produto de uma dialética, diluindo 
os papéis estanques dos atores 
envolvidos. 

“Avaliação interna é aquela em que o processo é 
conduzido e realizado exclusivamente (ou quase) por 
membros da comunidade educativa da escola. Pode ser 
definida como a análise sistemática de uma escola, 
realizada por membros da comunidade escolar com vista a 
identificar os seus pontos fortes e fracos e a possibilitar a 
elaboração de planos de melhoria.” 

Trabalha-se o conceito, no 
sentido de existir um entendimento 
uniforme. 
  

“O processo de autoavaliação conduz à formulação de 
recomendações enquadradas em juízos de valor obtidos a 
partir da recolha, tratamento e interpretação de dados; 
antecede imediatamente a tomada de decisão, mas não se 
confunde com ela. Entende-se que avaliar e decidir são 
operações distintas.” 

Prossegue o trabalho de 
clarificação de conceitos. Também 
é explicado o processo da assente 
num esquema de Hadji e Figari. Há 
uma separação dos papéis de 
avaliador e de decisor, apesar dos 
segundos recorrerem ao trabalho 
produzido pelos primeiros. Também 
se utiliza a terminologia utilizada 
por aqueles autores (modelo da 
referencialização). 

S4 Apresentaçãio AA (2ª fase)   

“Planeamento e implementação de processos 
estratégicos” 

Foi preparada uma apresentação 
de planeamento e de implementação 
de processos estratégicos. 

“Autoavaliação – organigrama”  Tem um esquema do modelo de 
AA. A metodologia para recolha de 
informações reside na aplicação de 
questionários. Há algumas 
alterações face ao modelo anterior: 
desaparecem o tratamento e 
interpretação. Por seu turno, passa a 
compreender a divulgação.  
Para a implementação das 
estratégias de melhoria, pressupõe 
reuniões de trabalho antecedendo a 
ação. 
 Na altura da apresentação deste 
PwP, a escola estaria muito 
provavelmente na fase da 
divulgação. 
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  Trata-se de um modelo 
dinâmico que pressupõe a avaliação 
da eficácia dos estratégicos. 
 A recolha de informação continua a 
recorrer aos dicionários, mas passa 
a ser feita também através de 
entrevistas, dos Conselhos de 
Turma e de outros dados. 
- Os esquemas do modelo de AA 
pressupõem a presença constante da 
Comunidade Educativa, que é 
também o destinatário da AA. 

“Design Estratégico dos Procedimentos de 
Implementação - Selecção de prioridades/ Definição de 
Estratégias” 

A implementação das 
estratégias decorrerá em 3 fases. 
 A primeira fase é marcada por 
reuniões por corpos com a 
Comunidade escolar. 
 Está prevista uma calendarização 
para as diversas reuniões.  

  A segunda fase diz respeito ao 
trabalho com a informação 
recolhida: Tratamento, 
sistematização e elaboração de 
conclusões. 

  A 3ª fase tem a ver com a 
divulgação e discussão das 
conclusões aos órgãos de gestão da 
escola e a divulgação (apenas) das 
conclusões à Comunidade Escolar.  
- No caso da comunidade escolar, a 
divulgação foi efetuada em suportes 
de papel, sem complementar com  
qualquer contacto pessoal. 

“Prioridades a Seleccionar” As áreas de intervenção 
prioritárias mantêm-se: processo 
ensino-aprendizagem, cultura de 
escola, sucesso escolar. 

“Processo  ensino-aprendizagem” Na área de Processo ensino-
aprendizagem foram identificadas 
onze estratégias. 

“Cultura de escola” Na área de intervenção cultura 
de escola, foram também 
identificadas 11 estratégias. 
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“Aspectos decorrentes da aplicação do Despacho nº 
17387, de 12 de Agosto” 

Também foram propostas 3 
estratégias decorrentes da legislação 
sobre OPTE, de caráter geral. Uma 
delas – “Propor estratégias de 
organização dos tempos de 
estabelecimento respeitadoras da 
dignidade da função docente” – 
para além do seu caráter vago e 
ambíguo, é mais uma expressão de 
protesto face à mudança que este 
diploma implicou na vida dos 
docentes.  

“Reunião de Trabalho do Corpo Docente - Registo 
das Prioridades seleccionadas - implementação de 
processos estratégicos” 

Foi criada uma tabela para 
entregar aos docentes. A tabela 
compreendi os seguintes elementos: 
Áreas, prioridades selecionadas, 
propostas de estratégias, e os 
recursos necessários (internos e 
externos). 

S5 Autoavaliação (fase 2)   

“É válido lutar para que nossas organizações não 
sejam negativas por negligência mas positivas por 
vontade.” 

O mote que serviu de inspiração 
ao planeamento e implementação de 
processos estratégicos foi extraído 
de uma obra de Fullan e Hargreaves  

“A autoavaliação da escola centra-se num quadro 
normativo de autonomia e desenvolve-se como processo 
reflexivo envolvendo toda a comunidade educativa, com o 
objectivo de implementar mecanismos de acção que 
garantam a mudança e a melhoria das práticas 
educativas.” 

O planeamento da 
implementação de estratégias faz  
referência à AA como processo 
reflexivo e partilhado por toda a 
comunidade educativa  

“a escola procedeu no ano lectivo de 2004-2005 à 
realização do processo de autoavaliação , baseado no 
modelo designado de referencial criterial que pressupõe a 
existência  do referencial ou critério, também designado 
por referente - ideal de escola e do referido situação real 
de escola.” 

O planeamento de estratégias 
decorre da AA realizada em 2004-
05, com base num referencial 
criterial. Essa AA permitiu 
identificar os Pontos Fortes e 
fracos. 

“No presente ano lectivo, 2005-2006, cabe à 
comunidade educativa enfrentar o grande desafio 
pedagógico de estruturar as acções/procedimentos 
promotores de eficiência e de eficácia do sistema 
educativo o que implica ainda uma maior participação de 
todos na vida da escola.”  

Os Pontos fortes e fracos 
constituíram os aspetos chave   a 
partir dos quais no ano escolar 
seguinte (2005.06) a escola vai 
estruturar as ações, promotoras de 
eficiência e de eficácia do sistema 
educativo, a seu ver. 

Organigrama – Processo de Autoavaliação”  Modelo de AA que evoluiu face 
a 2004-05. Agora  o modelo passou 
a incluir a divulgação e a 
implementação de estratégias de 
melhoria. 
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“Áreas de intervenção” Deixa de ser tão nítida a 
separação entre AA e tomada de 
decisão. Inclui-se, igualmente, a 
introdução da avaliação da eficácia 
dos processos estratégicos. 

"Prioridades a seleccionar” Foram selecionadas áreas de 
intervenção. Provavelmente 
encontravam-se na 2ª divulgação, 
que antecede a avaliação das 
estratégias 

“Aspectos decorrentes da aplicação do Despacho nº 
17387, de 12 de Agosto “ 

Para além das 3 áreas, foram 
ainda identificadas 3 estratégias 
adicionais que decorrem da 
aplicação do Despacho 12 387, que 
tem a ver com a organização do 
horário semanal do PD 

“Design Estratégico dos Procedimentos de 
Implementação 
Selecção de prioridades/ Definição de Estratégias” 

Foram organizadas em 3 fases a 
Seleção de Prioridades/estratégias. 
Os procedimentos foram 
calendarizados. 

“Reunião de Trabalho do Corpo Docente - Registo 
das Prioridades seleccionadas 
- implementação de processos estratégicos “ 

Foram criados registos para as 
reuniões de trabalho do PD. 
Tais registos compreendem as 
seguintes secções: áreas, 
prioridades selecionadas, propostas 
de estratégias, recursos 
(internos/externo). 

“Reunião de Trabalho” Com as mesmas colunas, 
também foram previstas reuniões 
com alunos, com funcionários, com 
Pais/EE 

S10_PE Final 2006 – 2009   

“Projeto Educativo 2006/2009” A escola preparou um roteiro 
para o triénio 2006/09 

"Caracterização da Escola " O PEE compreende uma 
apresentação da escola (que tem 
uma vasta tradição) uma 
caracterização da escola, uma 
reflexão sobre o ensino e 
aprendizagem; Articulação do 
processo de Autoavaliação da 
Escola com o Projeto Educativo; 
um designado Horizonte 
Axiológico; Grandes opções e 
finalidades do Projeto Educativo a 
desenvolver  no triénio 2006-2009; 
Avaliação do Projeto Educativo; e 
nos Anexos uma ficha de avaliação 
da escola. 
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“o Projecto Educativo é um documento ao serviço de 
uma nova concepção de Escola, autónoma e participada e 
deve cumprir as seguintes funções: Funcionar como ponto 
de referência para a gestão e a tomada de decisões dos 
órgãos da escola e dos agentes educativos (já que é um 
documento de planificação global) /…/;" 

O projeto educativo é visto 
como um documento de serviço, um 
ponto unificador e referência. 

  Existem múltiplas referências 
da literatura sobre o PEE. 

“ A análise da evolução do insucesso escolar constitui 
um problema profundamente inquietante com reflexos no 
plano moral, humano e social de toda a comunidade 
educativa. Este pode revestir várias formas: repetências 
múltiplas, abandono e anulação de matrícula.” 

O PEE já integra uma reflexão 
sobre o sucesso escolar dos alunos, 
numa perspetiva de evolução, bem 
como os fatores que lhe estão 
associados.  

“4.1.4.1 - Sugestões de melhoria a  implementar,  
apresentadas pelos diferentes grupos disciplinares” 

Decorrentes da reflexão sobre o 
insucesso escolar, são apresentadas 
diversas soluções que incidem sobre 
áreas distintas, como sejam o ensino 
aprendizagem, o envolvimento da 
família e a adequação 
organizacional. 

“desde o início do processo de autoavaliação da 
escola no ano lectivo de 2004-2005, e continuado em 
2005-2006, a participação em discussões orientadas 
(sessões de trabalho) e a resposta a inquéritos foi 
manifestamente positivo. Esta oportunidade de envolver 
de forma empática e responsável a comunidade permitiu a 
tomada de consciência do objecto escola e a reflexão 
sobre o mesmo, por forma a permitir uma actuação 
/intervenção mais  eficaz e dinâmica no processo 
educativo.”  

O PEE faz uma retrospetiva da 
AA de 2004-2005, 2005-06. Efetua 
uma apreciação muito positiva pelo 
facto de ter envolvido a 
comunidade educativa e a tomada 
de consciência do objeto escola. 

  As áreas de intervenção foram as mesmas neste dois 
processos autoavaliativos:  
  Processo ensino-aprendizagem 
  Sucesso escolar 
  Cultura de escola 

  

“os aspectos que a Comunidade Educativa identificou 
como pontos fortes da          Escola são áreas:  Processo 
Ensino Aprendizagem, Sucesso Escolar e Cultura  de  
Escola, mobilizadores de estratégias e optimização dos 
resultados que são os seguintes 

Coube à AA identificar os 
Pontos Fortes e áreas de melhoria 

"no decurso do processo de autoavaliação emergiu de 
forma relevante a consciência da importância da 
valorização/ intensificação da relação Escola / Meio. 
Assim, esta área integrar-se-á no Projecto Educativo para 
o triénio 2006-2009” 

Os pontos Fortes são 
considerados estruturantes e 
impulsionadores de melhoria. 
Decorrente desses resultados, 
valoriza-se  e intensifica-se a 
relação Escola / Meio. Esta área 
passa a integrar o PEE, ou seja, os 
resultados da AA são agora 
considerados no Projeto Educativo 

“cabe à comunidade educativa a clarificação da 
própria singularidade através da definição do quadro dos 
valores que estruturam, organizam e conferem sentido ao 

O PEE valoriza a importância 
da participação da comunidade 
educativa 



Para a Compreensão da Sustentabilidade da Autoavaliação das Escolas – Volume II 
 
 

43 

 

seu campo de actividade.” 

“Respeitar e perseguir as prioridades seleccionadas no 
processo de autoavaliação  que constituem  a matriz de 
sustentabilidade do Projecto Educativo, pela 
diversificação das mesmas e estratégias propostas.” 

O PEE reconhece que é 
determinado pelas prioridades 
selecionadas na AA. Cria-se uma 
interdependência entre PEE e AA. 

Sugestões/Estratégias para a concretização das 
Grandes Opções e Finalidades do Projecto Educativo - 
7.2.1 – Respeitar e perseguir as prioridades seleccionadas 
no processo de auto - avaliação “ 

O quadro explicita quais as 
prioridades selecionadas pela AA e 
que estratégias vão ser 
implementadas 

“optimizar resultados decorrentes de aplicação do 
despacho nº 17387, de 12 de Agosto de 2005 e 
respeitando as orientações definidas na 2ª fase do 
processo de autoavaliação da escola ,no que respeita ao 
plano de ocupação dos tempos escolares,”  

O PEE vai respeitar as 
orientações da 2ª fase da AA sobre 
as OPTE e o quadro legal sobre esta 
matéria. 

O próprio projeto educativo será avaliado “de modo a 
permitir a identificação de dificuldades e inoperância de 
actividades e estratégias, bem como redefinir situações, 
reelaborar os objetivos, analisar os resultados” 

o que constitui uma visão 
dinâmica do PEE e uma avaliação 
efetiva e consequente. 

“Consideramos que para um enriquecimento de todos 
os intervenientes e de acordo com a dinâmica própria do 
Projecto Educativo devemos privilegiar a prática de uma 
avaliação permanente e formativa, criando condições para 
aprendizagens mútuas.”   

A avaliação do PEE é 
permanente e formativa, mas 
necessita sinda de mecanismos para 
tal. A avaliação é efetuada entre os 
objetivos propostos e os atingidos, a 
adequação das estratégias e o 
impacte do Projeto nas áreas 
definidas. 

Ao nível dos indicadores de avaliação salientam-se Os indicadores de avaliação do 
PEE são os seguintes: relatório do 
PAE, relatórios estruturas 
educativas, observação direta, grau 
de satisfação da comunidade, dados 
dos inquéritos.  
Recorre-se a uma multiplicidade de 
instrumentos de avaliação e 
pressupõe-se uma ampla 
participação de vários sectores da 
vida da escola. 

“Considera-se portanto pertinente neste novo contexto 
sócio-cultural  e  normativo, adequar  o instrumento de 
avaliação  ao carácter formativo e permanente que se 
pretende imprimir ao Projecto Educativo.” 

O organigrama da avaliação do 
PEE é bastante claro sobre os 
elementos que integram tal 
avaliação, as suas interações e os 
efeitos que terão no próprio PEE 

“Etapas do desenvolvimento da avaliação do Projecto 
Educativo“ 

As etapas e os timings para 
avaliação do PEE estão bem 
definidas e os seus timings também.  

“Assim o Projecto Educativo deverá ser divulgado 
junto: A dos professores /…/ do corpo não docente /…/ 
dos alunos/…/ dos encarregados de educação /…/ da 
comunidade educativa /…/”  

 divulgação do PEE pela 
comunidade escolar tem um papel 
central 
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“No ano lectivo de 2004-2005, o percurso de auto – 
avaliação da escola  (1ª fase) permitiu definir orientações 
relevantes que, face à necessidade de as tornar exequíveis, 
determinou no ano lectivo de 2005-2006 (2ªfase) a sua 
sistematização.”  

 Faz-se uma retrospetiva do 
contributo das 2 fases de avaliação: 
a 1ª permitiu definir orientações 
relevantes; no ano letivo seguinte 
foram sistematizadas 

S17 Autoavaliação da escola (2ª fase)   

“a comunidade educativa foi chamada a proceder à 
seleção das prioridades que foram identificadas no 
processo de autoavaliação da Escola. Utilizando como 
metodologia reuniões de trabalho sectoriais que 
envolveram todos os membros da comunidade educativa”  

É dado enfoque ao 
envolvimento da comunidade.  

“A fim de identificar prioridades comuns foram 
selecionadas as que registaram  
maior frequência e expressam, de forma inequívoca, a 
vontade dos agentes educativos” 

A participação da comunidade 
também é evidente na definição de 
prioridades. 

“As conclusões/recomendações que este documento 
propõe e que emergem do sentir de toda a comunidade 
educativa, deverão agora ser objeto de apreciação / 
reflexão crítica por parte das estruturas organizativas da 
escola, de modo a serem operacionalizadas no próximo 
ano letivo.” 

Continua a ser dada ênfase à 
AA como resultado de um coletivo. 

“Autoavaliação da escola – Prioridades selecionadas –  
Quadro síntese” 

Foi efetuada uma auscultação à 
comunidade escolar. Os resultados 
dessa auscultação sobre as 
prioridades selecionadas são 
apresentadas neste documento. São 
apresentados resultados da 
auscultação aos Grupos 
Disciplinares, Delegados de Turma, 
Encarregados de educação e Pessoal 
Não Docente. 
É apresentado um quadro síntese 
comparativo das prioridades de 
cada corpo. Foi criado um quadro 
comparativo para cada uma das 
áreas de intervenção: ensino-
aprendizagem, cultura de escola e 
resultados escolares. A divulgação 
destes resultados, antes da síntese 
final, contribui para a transparência 
do processo. 

Quadro síntese das prioridades selecionadas e das 
estratégias a implementar”, 

 Com base nos múltiplos 
contributos, a escola construiu um 
com o mesmo sentido que as 
conclusões/recomendações.  

Autoavaliação – Aspectos decorrentes da aplicação do 
despacho n.º 17387, de 12 de Agosto – Plano de 
Ocupação dos Tempos Escolares” 

A legislação constituiu um fator 
de pressão e um referencial para 
identificar áreas de intervenção para 
o Plano de Ocupação dos Tempos 
Escolares. Foram efetuadas 
recomendações sobre a sua 
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operacionalização 

S6_Autoavaliação fase 3   

"Autoavaliação da Escola - Implementação de 
Processos Estratégicos - 3ª Fase 

A 3ª fase já não diz respeito ao 
planeamento, mas à implementação. 

"É válido lutar para que as nossas organizações não 
sejam negativas por negligência mas positivas por 
vontade ." 

O mote é uma citação de Fullan 
e Hargreaves É válido lutar para 
que as nossas organizações não 
sejam negativas por negligência 
mas positivas por vontade 

"Implementação de Processos Estratégicos " Este documento diz respeito à 
implementação dos processos 
estratégicos. Em 2004-05 realizou-
se a AA identificando os Pontos 
Fortes e fracos; Em 2005/06 foram 
estabelecidas prioridades de 
intervenção e estratégias. 

"Decorridas a 1ª e 2ª fases, e tendo também presente 
uma das Grandes Opções e Finalidades do Projecto 
Educativo para o triénio 2006-2009, a saber: “Respeitar e 
perseguir as prioridades seleccionadas no processo de 
Autoavaliação que constituem a matriz de 
sustentabilidade do Projecto Educativo…”, urge 
implementar, no terreno, as acções consideradas 
fundamentais para a melhoria da escola ." 

Após a 1ª e 2ª fase da AA, foi 
elaborado um PEE para o triénio 
2006/09. 

"Nesse sentido, seguem-se os quadros-síntese 
relativos às áreas de intervenção e, para cada prioridade e 
respectiva estratégia, consequente operacionalização e 
calendarização ." 

O plano foi apresentado em 
quadros-síntese por área de 
intervenção. Para cada prioridade 
uma estratégia , a sua 
operacionalização e calendarização. 
Deste modo existia um 
compromisso para executar a 
estratégia. Paralelamente 
reconhecem-se condicionantes à 
execução nalgumas das estratégias. 
Para este efeito foi criada uma 
coluna. 

"Da análise dos quadros-síntese anteriores, conclui-se 
que algumas estratégias das prioridades seleccionadas 
foram já implementadas, outras dependem de factores 
exteriores à escola e outras ainda serão alvo de 
intervenção. Assim, propõem-se, para esta 3ª Fase, as 
seguintes acções de sensibilização" 

Para acompanhar a 
implementação, foram 
desenvolvidas atividades de 
sensibilização. 

"Avaliação (a decorrer ao longo de 2007/2008) 
(A ESES está a ser contactada, com vista à definição de 
um protocolo, ao abrigo do qual serão dinamizadas, na 
nossa escola, um conjunto de actividades no âmbito da 
avaliação .)" 

Procuraram estabelecer um 
protocolo com a ESE, para 
dinamizarem atividades no âmbito 
da avaliação. 
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S7_Observatório Roteiro   

  Este documento designa-se por 
Roteiro. Apresenta um 
enquadramento teórico muito bem 
preparado, fundamentado na 
legislação e na teoria. 

"é propósito do Observatório constituir-se como 
equipa de trabalho que, de acordo com os objectivos e 
metodologias definidas, possa desenvolver um trabalho 
revelador da realidade da escola, quer nos seus aspectos 
mais positivos, quer naqueles considerados pontos fracos 
e, através deles, promover a reflexão e participação de 
todos os actores. " 

Objetivo da criação do 
Observatório: ‘trabalho revelador 
da qualidade da escola’ e ‘à correta 
compreensão dos novos mandatos 
sociais que implicam uma nova 
organização da ação educativa, dos 
respetivos contextos educativos e 
das condições de aprendizagem dos 
alunos’ 

"a Associação Empresários pela Inclusão Social 
(Epis) se associou ao Ministério da Educação para a 
realização de um conjunto de projectos piloto em que 
foram implementadas novas metodologias de combate ao 
insucesso e ao abandono escolar, potenciando os recursos 
humanos pertencentes ao Ministério da Educação .  

O projeto piloto “Mediadores 
de capacitação para o sucesso 
escolar” da Associação de 
Empresários pela Inclusão Social 
(Epis) passa a constituir a principal 
referência do Observatório. 

"o Ministério da Educação, em parceria com a 
consultora McKinsey & Company, se propôs ao realizar 
um inquérito de campo aprofundado a cerca de quinhentas 
escolas, associando boas práticas de gestão a escolas com 
resultados superiores. Daí, surgiu um manual de boas 
práticas, o qual se constitui como um “paradigma” para os 
vários estabelecimentos de ensino convidados a participar 
e nos quais  se incluiu esta escola, a partir do ano lectivo 
2009/10"  

Participaram num inquérito 
desenvolvido pelo ME e McKinsey 
& Company sobre boas práticas de 
gestão e escolas com resultados 
superiores. Foi produzido um 
manual de boas práticas e a escola 
foi convidada a participar a partir de 
2009/10 

"É neste quadro de análise alargada que o insucesso e 
o abandono escolares saltam os muros da análise restritiva 
de âmbito pedagógico e tornam-se também um problema 
sociocultural, no qual toda a comunidade tem que intervir, 
perspectivando caminhos para a sua resolução" 

"Um conjunto de novas 
políticas educativas – novas ofertas 
curriculares, os PEE e os PCE, as 
mudanças nas atitudes da sociedade 
e dos jovens face às escolas, as 
taxas de insucesso escolar e de 
abandono, terão encorajado à 
criação do Observatório da 
Qualidade." 

Deste modo, podemos definir cinco grandes 
objectivos que sustentarão o trabalho a desenvolver pela 
Equipa do Observatório :" 

Cinco objetivos da equipa do 
Observatório: Motivar a 
comunidade escolar para um maior 
envolvimento; Aplicar 
metodologias de pesquisa para 
recolher informação que permita 
conhecer a realidade da escola; 
Refletir sobre os dados obtidos; 
Contribuir para a divulgação do 
conhecimento produzido junto da 
comunidade escolar; desenvolver 
mecanismos de aprendizagem 
organizacional, através de um 
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processo de reflexão/avaliação 

"O cronograma  que se segue representa as etapas do 
trabalho a desenvolver pelo Observatório da Qualidade, 
no período de 2010 a 2013 e  respectivo conteúdo formal 
." 

É construído um cronograma 
para a atividade do Observatório, 
que se estende ao longo de 3 anos e 
meio. Aquando das entrevistas, 
estávamos a entrar na 3ª parte 
(implementação de estratégias). 

4ª Etapa - Projecto do Observatório da Escola -  
Avaliação reflexiva e Reconfiguração do projecto do 
Observatório 

O Observatório da Qualidade 
desenvolve-se ao longo de 4 etapas, 
com objetivos bem definidos (2 de 
construção, uma de implementação, 
e a última para divulgação e 
reflexão sobre os impactos) que se 
estendem ao longo dos 3 anos e 
meio: Construção do Projeto do 
Observatório da Escola: objetivos e 
metodologia 
organizativa; Construção do Projeto 
do Observatório da Escola: 
metodologia comunicacional e 
institucional; Projeto do 
Observatório da Escola - 
Articulação das medidas a 
implementar: eixos estratégicos e 
documentos estruturantes da vida da 
escola; Projeto do Observatório da 
Escola -  
Avaliação reflexiva e 
Reconfiguração do projeto do 
Observatório 

"Etapas do Plano Organizador – “Observatório de 
Qualidade ” 

AS atividades de cada etapa são 
esmiuçadas em detalhe, com as 
temporizações para a sua execução 
claramente definidas. 

"Gestão Estratégica – do conceito  de 
“territorialização“  à construção do roteiro organizativo " 

O conceito de ‘territorialização’ 
é desenvolvido e assume um lugar 
de relevo na justificação do 
desenvolvimento do observatório de 
qualidade. 

"a escola irá desenvolver nos próximos três anos um 
trabalho colaborativo com a EPIS, o que permitirá uma 
nova dinâmica organizacional da mesma e, por outro lado, 
uma expressiva materialização no processo de 
territorialização, cujos objectivos se centram em novos 

A parceria com a EPIS constitui 
uma oportunidade para a 
materialização do processo de 
territorialização. 
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modelos de planeamento e gestão estratégica,/.../  e de um 
maior envolvimento da comunidade ." 

“Gestão Estratégica – Do conceito de 
“territorialização” à construção do roteiro organizativo” 

É construída uma matriz que 
apresenta os diversos diplomas 
legais que exigem o 
desenvolvimento de práticas de 
territorialização 

"urge traçar o que se designará por Roteiro . Este é 
constituído por um conjunto de etapas, definindo-se o 
ponto de partida e o ponto de chegada e a respectiva 
calendarização. Cada uma das etapas irá posicionar-se 
face a uma questão" 

  

"o esboço de acção proposto neste Projecto de 
Intervenção  deverá ser verdadeiramente divulgado, 
discutido e negociado com os diversos actores da 
comunidade educativa, num processo  de acção 
estratégica conjunta, de modo a que o mesmo possa ser  
plenamente  assumido por todos os intervenientes e não se 
identifique somente com a visão apresentada pelo Órgão 
Director " 

É dada ênfase à divulgação do 
Roteiro por toda a comunidade 
escolar, à negociação com os 
diversos atores da comunidade 
educativa e a uma ação estratégica 
conjunta (não apenas limitada à 
visão do órgão diretor).  

"Novo paradigma de escola" É apresentado um novo 
paradigma de escola, decorrente dos 
novos mandatos sociais e da 
territorialização. 

"Quadro 1 -  Roteiro de Gestão Estratégica – análise 
externa e interna da organização-escola " 

Os quadros elaborados resultam 
de uma reflexão sobre o papel da 
análise externa e da análise interna. 
É feita uma reflexão sobre os 
potenciais SWOT 

"Quadro 2 -   Roteiro de Gestão Estratégica –  da 
Visão à implementação/avaliação  das estratégias " 

São colocadas diversas questões 
para reflexão pela comunidade 
escolar, incluindo algumas 
respostas possíveis. 

"COMO SE GERE A MUDANÇA? - Utilizar os 
resultados da informação, efectuando o levantamento dos 
recursos, elementos contextuais e áreas prioritárias 
propiciadoras da mudança ; Envolver toda a 
organização/comunidade, numa visão partilhada, para a 
necessidade de mudança 

 

"Forças do meio envolvente condicionantes do 
planeamento estratégico" 

Reconhece-se a existência de 
condicionalismos externos ao 
planeamento estratégico.  

"Identificação dos Pontos Fortes e Pontos Fracos 
resultantes do  “Exercício Espelho EPIS” e do Relatório 
de Avaliação Externa" 

Há um recurso a resultados de 2 
modelos de avaliação externa  já 
testados: o espelho Epis e o 
relatório de AEE. 
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"Espelho Epis ”. Este reflecte a realidade da escola e a 
sensibilidade dos intervenientes na autoavaliação 
relativamente ao nível de execução do que se considera 
modelo de “boas práticas”. 

Os seus resultado foram 
aproveitados e transferidos para os 
conceitos Pontos Fortes e fracos. 

  Contribuíram para a construção 
da matriz única 4 documentos: 
Relatório de Avaliação Externa; 
- Exercício “Espelho Epis”; 
- Projecto de Intervenção de 
Candidatura apresentado pela 
Directora da Escola; 
-Inquéritos por questionário 
aplicados à comunidade escolar 
(Outubro/Novembro 2010) 

"Quadro 3-  Planos de Melhoria para os Pontos Fracos 
de acordo com os resultados emanados do “Espelho Epis 
” 

São apresentados planos de 
melhoria para os Pontos Fortes e 
Fracos. Os quadros têm uma 
estrutura lógica e indicam: área de 
intervenção, objetivos estratégicos, 
objetivos operacionais, estratégias 
de implementação, calendarização 
(Curto, médio e longo prazo), 
indicador de desempenho 

S8 Pontos Fortes e áreaas de melhoria   

"ÁREAS DE MELHORIA - ABERTURA DA 
ESCOLA À EMERGÊNCIA DOS NOVOS 
MANDATOS SOCIAIS" 

Há muito material produzido, 
preparando a escola para a AA. 
O Ppt indica as áreas de melhoria, 
que cobrem na generalidade a vida 
da escola. 

"PONTOS FORTES - INSTITUIÇÃO ATENTA ÀS 
EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE GLOBAL E 
PROMOTORA DE UMA EDUCAÇÃO DE 
EXCELÊNCIA" 
  

Foram considerados aspetos 
que podem contribuir para uma 
cultura organizacional promotora 
das aprendizagens. 

S9 Oportunidades e ameaças   

"FORÇAS DO MEIO ENVOLVENTE 
CONDICIONANTES DO PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO" 

Este esquema já foi apresentado 
no roteiro e decorre de uma análise 
SWOT: Fala das ameaças e 
oportunidades. Dá continuidade ao 
Ppt apresentado em S8. 

S11_PE 2010-2011   

"Projecto Educativo - 2010/2011" O PEE assenta numa revisão da 
literatura. As referência 
bibliográficas mudaram face ao 
anterior PEE. 

"Sendo a escola entendida como unidade 
organizacional  de decisão," 

Retoma-se a ideia da escola 
como unidade organizacional. 

"“Do mesmo modo, o Projecto Educativo 
consubstancia a autonomia e projecta, a diferentes níveis, 
a estrutura organizacional, os princípios e valores que 

O PEE é visto como um 
documento que consubstancia  e 
projeta os princípios e valores da 
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traduzem a identidade da escola:”  escola autónoma 

“Decorrente do processo de autoavaliação da escola 
foi explícita a necessidade de intervenção em alguns 
espaços, quer para alargar as suas dimensões, quer para a 
adaptar às novas realidades curriculares” 

A AA teve efeitos no currículo“ 

“A análise da evolução das taxas de sucesso escolar 
constitui-se como processo fundamental da reflexão 
pedagógica, cujo objectivo é optimizar os resultados e 
combater todas as formas do insucesso quer seja por via 
do abandono escolar, quer da anulação da matrícula” 

É feita uma análise do sucesso 
escolar, numa perspetiva de 
evolução e incluindo dados que já 
tinham sido incorporado no PEE 
anterior. 

“Reflexão sobre a evolução do Insucesso no Ensino 
Regular 2005-2009: Síntese dos factores responsáveis 
pelas dificuldades apresentadas pelos alunos e 
identificadas pelos diferentes Grupos de Recrutamento; 
/…/ Síntese dos factores responsáveis pela descida da taxa 
de insucesso escolar apresentados pelos diferentes grupos 
disciplinares"  

E apresentada uma reflexão 
sobre a evolução do insucesso 
escolar, onde é apresentada uma 
síntese dos fatores responsáveis 
pelas dificuldades apresentadas 
pelos alunos e pelos grupos 
disciplinares. Há uma preocupação 
em apresentar as duas visões.  

Sugestões de melhoria a implementar, apresentadas 
pelos diferentes grupos disciplinares: Processo Ensino – 
Aprendizagem; Envolvimento Escola /Família; 
Adequação Organizacional - 

São apresentadas sugestões de 
melhoria.sobre ensino-
aprendizagem, envolvimento 
escola-família e adequação 
organizacional. 

continuaremos a considerar as seguintes áreas de 
intervenção definidas no processo de auto avaliação acima 
referido 
 Processo ensino-aprendizagem 
  Sucesso escolar 
  Cultura de escola 

Faz-se um balanço positivo das 
2 primeiras fases da AA, pautada 
pela participação da comunidade 
educativa. Como ainda não foi feita 
nova consulta à comunidade 
educativa, mantêm-se as três áreas 
de intervenção 

"consideraremos, neste período transitório, que os 
resultados da avaliação externa deverão constituir-se 
como suporte orientador das linhas de acção do PE no 
período de 2009/2010.” 

O PEE 2009-10 vai ter como 
suporte orientador das linhas de 
ação os resultados da avaliação 
externa. 

“Respeitar e perseguir as prioridades seleccionadas no 
processo de autoavaliação que constituem a matriz de 
sustentabilidade do Projecto Educativo, pela 
diversificação das mesmas e estratégias propostas.”  

O PEE 2010/2011 respeita os 
resultados da AA 

"emergiram igualmente do processo de auto -
avaliação as propostas de actividades extracurriculares a 
implementar “ 

A AA produziu efeitos nas 
atividades extracurriculares. 

“Grandes opções e Finalidades 
• Respeitar e perseguir as prioridades seleccionadas no 
processo de auto – avaliação” 

As grande opções do PEE 
2010-2011 respeitam as prioridades 
selecionadas no PEE 

“os quadros que se apresentam reúnem o cruzamento 
de estratégias implementadas e a desenvolver em 
2010/2011 respeitantes às orientações emanadas da 
autoavaliação que foram valorizadas no processo 
avaliação externa e outras que resultam da necessidade de 
se tornarem atributos da escola.”  

O PEE 2010-2011, para além 
de considerar as prioridades 
definidas na AA, tem  também em 
consideração a AEE. 
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“Sugestões/Estratégias para a concretização das 
Grandes Opções e Finalidades do Projecto Educativo 
7.2.1 – Respeitar e perseguir as prioridades seleccionadas 
no processo de auto - avaliação“  

Assim, para cada uma das áreas 
de intervenção estruturantes do 
modelo da AA são estabelecidas 
prioridades e definidas estratégias 
implementadas ou a desenvolver. 

“Prioridades selecionadas /.../ Reflectir sobre as 
práticas e instrumentos de avaliação utilizados.” 

Há uma reflexão sobre os 
processos e suportes da AA, bem 
como da hétero avaliação. 

“Prioridades selecionadas: /…/ Reflectir sobre as 
estratégias de ensino utilizadas. 
-Promover formação de docentes “  

Há uma preocupação no PEE 
para promover a autorreflexão, 
inclusive na formação de docentes. 

“e respeitando as orientações definidas na 2ª fase do 
processo de autoavaliação da escola no que respeita ao 
plano de ocupação dos tempos escolares, apresentam-se as 
seguintes modalidades de aplicação, bem como os 
procedimentos para a sua operacionalização que se 
articulam com as propostas indicadas pelos alunos.”  

A AA também teve impacto no 
plano das OPTE 

“Decorrente da informação recolhida junto dos alunos 
foi possível identificar as suas preferências no que 
respeita às actividades extracurriculares, as quais se 
manterão no ano lectivo 2009/2010.“ 

A AA resulta na auscultação 
dos diferentes corpos, para 
identificar algumas prioridades, 
nomeadamente nas atividades 
extracurriculares. 

“Implementar a Educação para a Saúde “ O PEE compreende um balanço 
entre as prioridades definidas na 
AA e outras que emergem da 
legislação entretanto publicada. 

“A Avaliação do Projeco Educativo deve ser 
permanente, de modo a permitir a identificação de 
dificuldades e inoperância de atividades e estratégias” 

  

“Etapas do desenvolvimento da avaliação do Projecto 
Educativo:  
Inicial  / contínua - Ao longo do ano lectivo para proceder 
a reformulações pontuais;  
  Final - Balanço das actividades desenvolvidas ao longo 
do ano lectivo através de : 
a) Sugestões 
 b) Levantamento de pontos críticos 
c) Enquadramento da eventual reformulação do Projecto 
Educativo” 

 O PEE também é avaliado. 
Parece constituir uma avaliação 
separada da AA da escola. 

“Os instrumentos de avaliação a utilizar são: 
§ Relatórios de actividade  
§ Ficha de avaliação de actividade” 

Outros Os instrumentos 
utilizados são distinto dos da AA. 

“O Projecto Educativo para o ano lectivo 2010-2011 
responde aos imperativos legais já desenvolvidos nos P.E. 
anteriores e alicerça-se em parâmetros metodológicos que 
julgamos adequados no sentido de envolver toda a 
comunidade”  

O PEE 2010-2011 dá 
continuidade ao anterior. É ainda 
reconhecido o percurso da AA nos 
anos de 2004-05, que permitiu 
definir orientações relevantes, e 
2005-06, que levou à sua 
sistematização. 

S12_Projeto de Intervençao Diretora   
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Projecto de Intervenção - Candidatura a Director -  
Mandato - 2009/10 a 2012/13  

A AA (re)surge associada a um 
projeto profissional da Diretora 

"“O processo de Autoavaliação, implementado de 
2004/05 a 2006/07, seguido do processo de avaliação 
externa, em 2008, tiveram o mérito de consciencializar a 
comunidade educativa para os pontos fortes, pontos 
fracos, oportunidades de melhoria e constrangimentos”  

Apreciação positiva das fases 
anteriores da avaliação.  

“Com base no processo de autoavaliação e de 
avaliação externa, sem descurar a experiência diária, 
considero que os problemas mais relevantes, se situam 
nos seguintes âmbitos:” 

Os resultados da AA 
informaram a candidata ao posto de 
Diretora. 
Juntamente com a avaliação externa 
estiveram na base da construção do 
projeto de candidatura. 

S13_Projeto Educativo 2011 – 2014 1 

Projeto Educativo - 2011-2014  PEE atual – para o triénio 2011-
14 

““O documento que consagra a orientação educativa 
da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 
administração e gestão para um horizonte de três anos, no 
qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 
estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a 
sua função educativa” 

Justifica o PEE com o texto da 
lei. 

“Dados estatísticos” Utilizados para a caracterização 
da escola. São tratados dados gerais 
sobre a população escolar, mas 
também sobre taxas de sucesso 
escolar e a respetiva evolução.. Os 
dados são apresentados em bruto e 
não são feitos juízos avaliativos. 

“Análise SWOT” 
  
  

Desapareceu a designação de 
‘autoavaliação’. A análise não 
refere em que dados se baseia. 

“Para que o Projeto Educativo se constitua como 
documento orientador da ação educativa, os objetivos 
selecionados foram equacionados, com base no potencial 
da escola, considerando os seus pontos fortes e fracos, 
bem como as ameaças e as oportunidades, que 
influenciam o desempenho da instituição (análise 
SWOT).”  

A AA é ‘banida’ do texto. Não 
se sabe exatamente como a escola 
chegou a esta análise SWOT. 

“Com o objetivo de assegurar que os objetivos e as 
metas definidos para cada Área de Intervenção/Eixo 
Estratégico são operacionalizados, é necessário proceder-
se à monitorização e avaliação dos processos em curso e 
dos resultados obtidos” 

  

Está prevista a monitorização 
do PEE. Os instrumentos são 
sobretudo os relatórios sectoriais. 

"No final de cada ano letivo, será elaborado um 
relatório do Projecto Educativo, procedendo-se aos 
necessários ajustes, decorrentes das reflexões efetuadas” 

O PEE é dinâmico e “interage” 
com as avaliações internas. 

S14_Impact of external evaluation 
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"“Impact of School Evaluation on Quality 
Improvement (ISEQI)”  

  
  

Em Outubro de 2011 foi 
apresentada esta reflexão sobre o 
impacto da avaliação externa na 
vida da escola. 

“Self evaluation process - 2004/2005- application of  
questionnaires to the entire educational community - 
report elaboration - 2005/2006 – Selection of priorities 
and definition of strategies/activities - 2006/2007 – 
inclusion of the elected priorities in the Educational 
Project - External evaluation 2007/2008” 

  
  

A escola já tem alguma tradição 
em termos de autoavaliação. A AA 
foi um processo lento: diagnóstico 
na primeira fase; reflexão; decisões 
(mas apenas com reflexos no campo 
teórico) 

“Resulting dynamics from the External Evaluation 
Process“ 

  
  

a matriz indica que a seguir da 
AEE foi criado um Observatório da 
Qualidade, responsável pela criação 
de um referencial de qualidade e 
pela autoavaliação da escola. 

 

XX. Presença da Direção na EAA 

Ano/ Nome dos elementos do Órgão de Gestão/ Equipa de Autoavaliação 

2004 a 2009  E - Não 

2004 a 2009 HF - Não 

2004 a 2009 PV - Não 

2009 a 2012 E - Não 

2009 a 2012 HF - Não 

2009 a 2012Maria JL - Não 

2009 a 2012 AS - Não 

 

  



Para a Compreensão da Sustentabilidade da Autoavaliação das Escolas – Volume II 
 
 

54 

 

D. DOSSIER DA ESCOLA ALFA 

XXI. Notas extraídas do relatório de avaliação externa após validação  

DADOS GERAIS DA ESCOLA_ALFA  

E NOTAS EXTRAÍDAS DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

Data da Avaliação Externa: Novembro de 2009 

Fundação do Agrupamento: ano letivo 2002/2003 

Nº de escolas: 15 (3 JI, 5EB1/JI, 6EB1, 1EB2,3) 

Docentes: 159 (132 - 83% QA, 25 - 15% QZP, 102 - 64% > 20 anos) 

Não Docentes: 75 

Alunos: 1657 (1614 - 97,4% PT, 409 - 24,7% ASE – escalão A (315 escalão B); 43 - 2,6% 
língua materna não PT) 

Pais: Escolaridade - (287 - 17,3% <9 anos; 617 - 37,2% até 12º; 217 – 13,1% > 12º, 536 - 
32,3% não tem) 

Autoavaliação existente: Historial significativo de práticas de autoavaliação. Inquérito a 
60% comunidade escolar sobre: práticas letivas, grau de satisfação, comportamento e disciplina, 
etc. Produziu-se relatório em 2006.Tem agora processo mais estruturado com equipa de 
docentes e não docentes. Foram elaborados relatórios em 2009, 2010 e 2011. Promove-se a 
articulação entre os diversos elementos de avaliação produzidos em relatórios de diferentes 
estruturas e com periodicidades diversas. Sustentabilidade do progresso: Pontos fracos e 
fortes/oportunidades e constrangimentos identificados não foram partilhados pela comunidade 
educativa: dificuldades de implementação dos planos de melhoria. Equipa monitoriza execução 
Projeto Educativo. 

Todos os relatórios elaborados internamente, bem como os produzidos por entidades 
externas, nomeadamente os das intervenções inspetivas são divulgados. O progresso e evolução 
de aspetos mais frágeis, bem como a manutenção dos pontos fortes decorrem dos resultados dos 
mesmos ou de novas necessidades.  

 
COLABORAÇÃO SOLICITADA (introduzir alterações com outra cor de letra): 

• Corrigir dados incorretos (é irrelevante a alteração do número de docentes se este se 
mantiver no intervalo 180 a 190 ou o número de alunos caso se mantenha no 
intervalo 1700 – 1800); 

• Acrescentar informação relevante, sobretudo sobre a autoavaliação existente ou a 
sustentabilidade do progresso. 
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XXII. Rosto do dossier 

ROSTO DE DOSSIER PARA REGISTOS DE CAMPO 

Nº Dossier D Nº  Visita 

Data da Observação 16.02.2012 1 

Número de entrevistas realizadas 3 Constituição dos painéis  

(3 + 4 + 5) 

 

Número de registos validados e tratados 71 1º 
Painel 

2º 
Painel 

3º 
Painel  

 51 27 44 

Número de documentos analisados 11    

Anotações sobre registos documentais 
selecionados 

87    

 

 

XXIII. Agenda das entrevistas 

Agendamento das entrevistas 15.02.2012 

Conforme acordado envio os grupos de entrevistados que organizei, por me parecer que 
faziam sentido, face ao que pretende recolher: 

 Painel da Direção 

11.30 – M I, AF (Diretora e Subdiretora atuais) e ÁC (Presidente do Conselho Executivo 
até Junho de 2006); 

Painel com enfoque nos Antecedentes 

14.30 – Prof. IP (auto avaliação até 2006), Prof. IC e Prof. CM, Ass. Técnica IG 
(preparação da auto avaliação de 2006/2009); 

Painel com enfoque no Construído 

16.30 – Prof. DM, Prof. TJ (Presidente do Conselho Geral), Prof. HS Educ. CF e Ass. 
Operacional FM (preparação da auto avaliação de 2006/2009). 
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Algumas destas pessoas fizeram parte dos painéis de entrevistados da avaliação externa. 

Agendamento entrevistas - Agr. Escolas Alfa 

Hora Dia: 15.02 Dimensões 

11:30 - 13:00 MI  
AF 

Antecedentes  

Construído 

13:00 - 14:00  Almoço   

14:30 - 16:00 MD Antecedentes  
Construído 

16:30 - 18:00 DM Antecedentes  

    Construído 

1. Dado o reduzido número de entrevistados, em cada sessão poderão estar presentes outros 
elementos da comunidade escolar, com conhecimento dos antecedentes e da construção do 
dispositivo de avaliação.  
2. A diretora poderá estar acompanhada de outro elemento da direção  que esteja inteirado 
dos assuntos em questão (conforme proposto), mas que não venha a  integrar nenhum outro 
painel. 
3.Tratando-se do dia da minha deslocação, não conseguirei chegar muito antes da hora 
proposta para a reunião com a Dra, MJ. Como ficarei alojado em Santarém, poderei gerir 
com maior flexibilidade o fim do dia. 
4. Para os professores que não participaram nas entrevistas, mas que ainda assim queiram 
prestar informações, procurarei organizar uma videoconferência. 
5. Caso a escola queira apresentar uma proposta alternativa à atual, agradeço que me seja 
enviada com a maior brevidade para analisar a sua viabilidade. 
6. Caso existam documentos ou outros materiais da escola que os participantes considerem 
relevantes para a compreensão das práticas de autoavaliação da escola e da sua 
sustentabilidade, agradeço que me indiquem quais, para consulta posterior e, caso se revele 
pertinente, para solicitar autorização para obter uma cópia. Os custos associados serão da 
minha responsabilidade.  

 

XXIV. Visita concretizada 

Singular (S) 
Painel (P)  

Nome Função Propósito Dia 
Horas: 
X a Y 

Local Observações 
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P (Direção) I,  
AF 
ÁC 

Diretora 
Dir. - 
Adj. 
Ex-Dir. 

Conhecer um 
pouco da 
história do 
órgão de 
gestão. 
Induzido, 
Construído 

16.02 
 
11:30 
-  
13:00 

AE   Alfa 
(sala de 
reuniões) 

A atual 
diretora foi 
adjunta 
 do anterior 
diretor.  
Também a 
atual adjunta 
fazia parte 
do anterior 
órgão de 
gestão. 
Houve 
continuidade 
da equipa. 
Apenas o 
Diretor  saiu 

P (Equipas de 
Autoavaliação  
anteriores à atual) 

IP 

IC 
CM 
Ass. Téc. 
I G 

AA até 
2006 
 
AA 
2006 a 
2009 

Conhecer as 
fundações 
(antecedentes) 
das práticas  
de 
autoavaliação 
de escola 

16.02 
 
14:30 
-  
15:30 

Idem   

P (Autoavaliação atual) MD 
(faltou) 
DM 
TJ 
HS 
(faltou) 
Ass. 
Oper. 
FM 

Coord. 
AA 
Coord. 
PEE 
(Pres. 
CG) 

Construído 16.02 
16:00 
-  
17:00 

Idem A Prof. MD  
enviará 
respostas 
por escrito. 
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XXV. Registos validados das entrevistas 

 

REGISTOS VALIDADOS PARA TRATAMENTO 51 27 44     122 
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A diretora foi vice-presidente do anterior Conselho Executivo (CE). A subdiretora 
tinha sido assessora do mesmo em 2003. 

O relatório de autoavaliação /AA) estava muito centrado nos resultados escolares dos 
alunos da escola sede. 

Os relatórios que a equipa produzia eram apenas submetidos à apreciação do 
Conselho Pedagógico. 

O então CE considerou que o relatório estava pouco abrangente, pois incidia 
exclusivamente sobre os resultados académicos. Na altura houve a intenção que a 
autoavaliação (AA) abrangesse todo o Agrupamento. 

A diretora incentivou o coordenador da equipa nomeada por si e outros membros a 
participarem em ações de formação sobre a temática, tendo também participado das 
mesmas, no sentido de tomarem conhecimento de diferentes modelos de auto avaliação 
de escola. 
Foram também lidos relatórios de auto avaliação de outras escolas, nomeadamente de 
uma escola do concelho de Santarém que participara na fase piloto das 24 escolas que 
foram objeto de avaliação externa. 

Aconselharam-se com a escola de RM, que estava a desenvolver um processo de 
autoavaliação mais abrangente. Nesta escola, um professor dedicava-se apenas a esta 
tarefa. Aquela escola partilhou a experiência. 

A presidente do então CE nomeou um coordenador da equipa de AA, que integrava 
docentes de todos os ciclos e assistentes técnicos e operacionais. 

A Diretora e a adjunta frequentaram formação sobre os modelos CAF/EFQM.  
Já foi dito atrás, mas importa referir que a formação foi proposta ao coordenador e outros 
membros. 

Delinearam um processo de AA que iria demorar algum tempo.  
Com efeito, dadas as lacunas encontradas à medida que tomavam conhecimento do 
âmbito e da abrangência da AA, perceberam que havia muito trabalho a realizar, para 
produzirem um relatório que conseguisse retratar o Agrupamento no seu todo. 

No primeiro ano (2008/09) aplicaram os inquéritos. Tal ocorreu antes da avaliação 
externa. Os inquéritos foram realizados em todas as escolas do agrupamento e foi 
produzido um relatório. Este relatório serviu de base à apresentação da escola, aquando 
da AEE. A IGE pediu materiais para complementar a informação do relatório. 

O Agrupamento tem protocolos com instituições do Ensino Superior, mas nenhum 
em matéria de avaliação de escolas. 

Não tinham plano de melhoria. Atualmente têm um, mas não estão bem certos da sua 
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correção.  

Tinham um sonho para a escola, que entretanto se diluiu devido à carga 
administrativa. 

Pretendemos articular os vários documentos orientadores da escola, nomeadamente o 
Projeto Educativo (PEE) e o Projeto Curricular de Escola (PCE) com o Plano Anual de 
Atividades (PAA). 
Com efeito a articulação do PEE e PCE já se encontra realizada, mas o PAA tem sido 
objeto de criticas pelas várias intervenções inspetivas no Agrupamento, pelo que é 
considerado, até por nós próprios, como o documento menos conseguido. Deste modo, 
temos vindo a trabalhar no mesmo, criando uma nova versão no presente ano letivo. 

Todos os anos o PEE é avaliado. Os resultados são apresentados aos Departamentos 
Curriculares e ao Conselho Pedagógico, que analisa a proposta, verifica e confere os 
resultados, mandando-a ao Conselho Geral, com as propostas de alteração. A direção 
também o faz. 
Quando se detetam erros no relatório de avaliação do PEE, este é devolvido ao avaliador, 
com a indicação dos erros e os elementos que suportaram esta análise, no sentido de este 
o alterar se encontrar tais evidências. 

O Conselho Geral devolveu o primeiro projeto educativo porque não tinha as metas 
quantificáveis (atual direção). 

A AA começou em ano complicado, quando se verificava um grande mau estar entre 
os professores e o Ministério da Educação (atual direção).  

Foi criada uma equipa de AA no 2º ano de existência do Agrupamento, durante um 
ano. Não integravam o órgão de gestão.  
Esta foi a primeira equipa, ainda do anterior CE. 

Foi solicitada informação ao GAVE para apoiar a construção do modelo de AA 
(anterior CE). 

A equipa (5 ou 6 elementos) preparou inquéritos só para professores. Não registaram 
evidências. 

Foi avaliada a liderança do Agrupamento, dos Departamento e das Práticas letivas, 
nomeadamente através do sucesso (atual direção). 

A equipa fazia reuniões periódicas, das quais foram lavradas atas. A equipa 
mantinha o Conselho Executivo informado e entregava relatório (atual direção). 

A equipa de AA tinha uma sala específica. 

Muitos elementos da equipa já saíram da escola (anterior CE). 

A equipa de AA foi criada porque havia necessidade de saber como estava a 
funcionar o Agrupamento 

A constituição do Agrupamento não foi conflituosa. Sempre houve 
representatividade dos 4 ciclos na gestão. 

Não houve reação hostil aos primeiros resultados da autoavaliação. 

Houve algum receio aquando da aplicação dos inquéritos. 

Com a aposentação do coordenador da equipa, foi nomeado outro, que já trabalhava 
na mesma e foi indicado pelo primeiro, tendo a concordância da direção. 
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A escola tem estado bem posicionada nos rankings. A direção tem guardado recortes 
de imprensa dos rankings publicados. 

A população não é de elevado nível socioeconómico. Tem havido uma quebra nos 
resultados dos exames, pelo que iniciaram o projeto 'Mais sucesso' 

A Direção mostra-se satisfeita com os resultados dos rankings e da avaliação externa 
de escola no domínio 5. 

Já foi uma escola que acolheu muitos alunos ciganos e ficou durante muito tempo 
associada a esta imagem. 

Atualmente só tem professores na equipa de autoavaliação. 

Depois da realização do inquérito constituíram uma equipa mais restrita, com 
elementos escolhidos pela sua coordenadora. 

Atualmente a autoavaliação está mais centrada em pontos específicos. 

Os relatórios são muito discutidos.  

O CP pediu para se alterarem aspetos do relatório com os quais não concordavam. 

Existem vários documentos de planeamento da avaliação. 

Como resultado da avaliação podem ser encerradas atividades de alunos ou criadas 
outras. São analisadas as  
atividades, as aulas previstas e dadas, as planificações e os resultados escolares. 

Está a ser estudada/considerada a forma de reunir todos os documentos de avaliação 
da atividade do Agrupamento, nomeadamente do PEE, do PAA e dos relatórios 
trimestrais de avaliação dos departamentos, num único documento de avaliação interna - 
relatório de auto avaliação. 

Dantes a coordenadora não escolhia a equipa. Agora já escolhe. Apenas no 1.º ano 
da atual direção. 

A Direção designa os representantes do pré-escolar e do 1º CEB. 
Por imperativos da distribuição de serviço, mas ouvindo a coordenadora. 

Articulação entre a equipa AA com a Direção: sempre que necessário reúnem-se; 
trabalham com o assessor da área informática; com a diretora trabalham mais a nível do 
planeamento e da gestão. 

Atualmente não têm sala própria - utilizam salas de reuniões. Essas salas são 
partilhadas para outros efeitos. 

Há alguma resistência ao preenchimento de questionários. 

Mesmo com a saída das pessoas que estavam ligadas à primeira equipa, houve 
passagem de conhecimento sobre o processo e de materiais. 

Houve algum 'mau estar' entre a nova equipa de AA (atual direção) e a equipa antiga 
(anterior CE). Esta não quis integrar a nova, que por sua vez fez um pouco 'tábua rasa' do 
trabalho anterior. 

Há alguma cooperação com outras escolas básicas da cidade. 
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A equipa AA apresenta, por vezes, estratégias de melhoria: informam que os 
resultados são maus e dizem o  
que deve melhorar. 

Os relatórios de autoavaliação não são divulgados para o exterior. São enviados para 
as escolas do Agrupamento. O seu conhecimento fica sobretudo entre professores. 
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Houve 3 equipas de AA. A primeira foi constituída apenas na escola sede, a segunda 
incluiu a representação de outras escolas e os diferentes níveis do agrupamento, a 
terceira é a atual. 

Nenhum elemento das anteriores equipas transitou para a atual. 

A primeira equipa de AA da escola foram nomeados para a mesma 

Quando mudou a direção, verificou-se também a mudança da equipa. Tinha sido 
"imposto" superiormente (legislação) a realização da autoavaliação de escola. 
superiormente (legislação) a realização da autoavaliação de escola. 

A primeira equipa de AA fez um relatório em 2005/06. 

Foram feitos inquéritos ao Presidente do Conselho Executivo, Conselho Executivo, 
Diretores de turma, (amostra) Coordenadores de Departamentos, membros do Conselho 
Pedagógico, funcionários, encarregados de educação e alunos (amostra). Os dados foram 
tratados. 

A reação aos inquéritos foi boa. Uma prova disso é o elevado número de 
questionários respondidos. 

Havia uma boa articulação com a Direção e tinham o seu apoio. Recorda-se que 
tinham sido nomeados. 

A segunda equipa funcionou de 2007 a 2009. Aparece como continuidade da 
primeira, mas com elementos de diversas escolas do agrupamento. Foram selecionados 
pela Direção e pelo chefe de serviços. Todos os ciclos estavam representados. 

A 2ª equipa realizou inquéritos a pais, professores, pessoal não docente, alunos e 
gestão. Efetuaram o tratamento da informação, prepararam um relatório e apresentaram 
resultados. 

A 1ª equipa utilizou questionários a partir de alguns que já estavam feitos e outros 
que encontraram na literatura. Alaíz V. Góis E. e Gonçalves, C. (2003). Autoavaliação 
de Escolas – Pensar e praticar. Porto: Edições ASA, Dias, Manuela (2005). “Como 
abordar... A construção de uma escola mais eficaz”. Areal Editores 

A 2ª equipa baseou-se nos questionários da primeira. Os que foram aplicados ao 
pessoal não docente foram preparados pelos próprios. 

Nenhum elemento das anteriores equipas frequentou formação sobre avaliação de 
escolas. 

Contactaram o GAVE para obter informações úteis para o processo de 
autoavaliação. 

Nunca sentiram pressão da administração educativa para realizarem autoavaliação. 

Os elementos da 2ª equipa não transitaram para a 3ª. A maioria assumiu outros 
cargos na escola. 
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Não há pessoal não docente na 3ª EAA. Não foram convocados para tal. 

Foram aplicados inquéritos aos pais durante as matrículas. No final dos inquéritos foi 
produzido um relatório que foi divulgado. 

A 1ª equipa deu conhecimento dos resultados do inquérito de forma geral (gráficos) 
sobre resultados e abandono escolar, junto dos órgãos de gestão, que por sua vez os 
remeteram aos Departamentos. 

A 2ª equipa expôs num placard os resultados, para divulgação junto do Pessoal Não 
Docente. Foram analisados internamente nos Departamentos. 

Em caso algum houve reações hostis. 

O trabalho de autoavaliação foi muito difícil e exigiu muitas horas de trabalho. 
Aprendeu-se com os erros a melhorar o processo. 

Quiseram compreender porque razão havia maior ou menor sucesso nalgumas 
disciplinas, com o objetivo de melhor direcionarem alguns projetos. 

Na primeira equipa eram poucos (5) para o trabalho que tinham. Na 2ª equipa havia 
dificuldades   compatibilizar horários. O PND (inclui um assistente técnico e um 
operacional) era libertado compatibilizar horários. O PND (inclui um assistente técnico e 
um operacional) era libertado 

Não havia dificuldades materiais para trabalhar. 

Não se verificaram episódios relevantes que tenham posto em causa a autoavaliação. 

Houve sempre uma atitude positiva do pessoal não docente. 
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Iniciei o meu trabalho na equipa de autoavaliação da escola no ano de 2006, equipa 
cujo coordenador era o  professor JM que se reformou em 2009, altura em que assumi a 
Coordenação da Equipa, no último ano do triénio 2006/2009.  

Antes do sistema de avaliação instituído, as práticas de avaliação resumiam-se à 
análise dos resultados  2º e 3º Ciclos, dava-se conhecimento ao Conselho Pedagógico. 

Não havia qualquer tipo de articulação, pois o relatório produzido era dado a 
conhecer ao Conselho Pedagógico como informação e não como documento de análise. 

A escola iniciou as práticas de autoavaliação por motivos institucionais. 

A comunidade escolar não era chamada a participar, havia um grupo de 4/5 pessoas, 
professores, que tratavam dados e analisavam resultados 

Naquela altura, penso que não se verificava qualquer tipo de pressão. Julgo que 
também não houve qualquer tipo de apoio ou incentivo por parte do Ministério da 
Educação.  

Julgo que inicialmente não houve qualquer tipo de reação porque se tratava de 
tratamento de resultados que não eram motivo de reflexão; numa segunda fase a 
qualidade do desempenho ao nível do pessoal docente desencadeou algumas questões em 
comparação com os resultados de outros estabelecimentos próximos, face às ofertas 
educativas e aos resultados obtidos pelos alunos. 
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No período inicial não havia rankings nem pressão dos media regionais; numa 
segunda fase a imprensa regional continua a não manifestar grande interesse. No entanto, 
a publicação dos resultados das escolas gera algum interesse por parte da comunidade 
escolar. 

Não houve discussões porque era produzido um relatório e apresentado no Conselho 
Pedagógico. 
Não se sentiram obstáculos. 
Resultados inferiores a outras escolas – melhor avaliação externa 

Em traços gerais, o trabalho da autoavaliação de escola é elaborado no sentido de 
desenvolver uma perspetiva de reflexão sobre a prestação do serviço educativo à 
comunidade e de correção de algumas lacunas detetadas. Estas práticas iniciaram-se por 
pressão institucional, social e como forma de evolução com base na reflexão das praticas 
do dia a dia. 

Não existe nenhum documento interno orientador sobre as práticas de autoavaliação. 

Legislação em vigor 

Os resultados da autoavaliação fundamentam as decisões da escola, na medida em 
que as tomadas de decisão têm como base a análise e reflexão do documento da 
autoavaliação 

A estratégia de autoavaliação integra sempre as preocupações com a sustentabilidade 
da melhoria e a continuidade das práticas de autoavaliação. 

Embora exista participação quando solicitada, grande parte da comunidade escolar 
continua a ver o processo da autoavaliação da inteira responsabilidade do grupo da 
autoavaliação. Não vislumbramos, por isso, entendimento algum partilhado pela 
comunidade escolar sobre o quê e para quê avaliar. 

Os atuais intervenientes nas práticas educativas da autoavaliação são docentes do 
agrupamento. Os restantes membros da comunidade participam quando são solicitados a 
fazê-lo, nomeadamente quando é necessário preencher inquéritos de satisfação. 

Os elementos da equipa foram selecionados com base na confiança da Coordenadora 
e na conveniência de horários e cargos. Inicialmente foi escolhido como coordenador um 
professor efetivo e que conhecia bem a realidade do Agrupamento – o professor JM, 
integrando-se neste grupo pessoas das várias áreas e dos vários ciclos com 
conhecimentos das várias áreas para poder assim recolher os melhores dados: Biblioteca/ 
Tic/ Coordenadora dos DT/ Presidente do Pedagógico / Auxiliares da ação educativa/ 
Secretaria. Esta equipa foi-se mantendo e refazendo por nomeação e distribuição de 
serviço ao longo dos tempos, sendo constituída por professores com vínculos diferentes. 

Tem havido, por parte da Direção, preocupação em criar documentos que permitam 
autoavaliar as várias estruturas do Agrupamento: departamentos, biblioteca, gabinete de 
gestão de conflitos… Para além disso têm sido aplicados   inquéritos de satisfação ao 
público alvo: alunos, professores, … Com base nos relatórios e nos inquéritos é possível 
trabalhar a autoavaliação de escola com alguma facilidade… 
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ÍD A equipa de avaliação do Projeto Educativo de Escola articula com a equipa de 
autoavaliação, mas são complementares 
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Não é bem clara a razão da existência de duas equipas de autoavaliação – a de escola 
e a do projeto educativo. As equipas de autoavaliação e projeto educativo existem por 
nomeação e são complementares 
 uma da outra. 

No Conselho Geral têm representantes das empresas, com um olhar diferente sobre 
as metas da escola. O Projeto educativo foi reformulado porque pais e outros elementos 
externos pretendiam ver mais especificadas as questões das metas, a fim de se puder 
analisar mais objetivamente os resultados e o cumprimento ou não das metas. 

O PEE começou a ser avaliado recentemente. 

No início da AA, em 2006, havia críticas da direção e do PND, porque diziam não 
servir para nada. Nem se falava da AA. 

A 2ª equipa era muito grande. Foram aplicados muitos questionários, o que originou 
dificuldades no seu tratamento. 

A IGE questionou o porquê, da utilização do modelo criticou o facto de terem 
seguido de muito perto o modelo da IGE.  

Contribuíram para o início da AA: a atividade ‘Avaliação Externa’ da IGE e a 
legislação publicada à altura, nomeadamente aquela que enquadrava os professores 
titulares. 

O primeiro relatório produzido era muito maçador. (ano 2005/2006,presidente AC, e 
não abrangia todos os graus de ensino) 

A equipa frequentou formação sobre o CAF. ( A Diretora, a subdiretora, avaliador 
do PE, 1 representante da equipa da AA do pré escolar) 

Desconhecem se existem normas sobre a AA. 

Fizeram-se buscas, a nível nacional, sobre inquéritos aplicados por escolas. 
Utilizaram inquéritos de outros agrupamentos. (após reformulação) 

Na generalidade, as pessoas estão interessadas na AA. Quando necessário propõem 
alterações aos questionários existentes. 

O Conselho Geral tem pedido para reformular o relatório de AA. Há uma grande 
preocupação em analisar os documentos. 

A Coordenadora da equipa de AA tem autonomia para a organizar . Há duas 
educadoras na equipa AA. 

Os avaliadores participam em todas as fases da autoavaliação. 

Avaliação do PEE: há dois anos atrás havia uma equipa constituída por 4 elementos. 
Hoje existe um elemento nomeado, que é responsável, prepara e desenvolve o processo 
sozinho. Também faz sugestões. 

O PND preparou o questionário para a 2ª avaliação. Participaram em reuniões 
conjuntas com a restante equipa de AA. 

Foram objeto da AA os resultados dos alunos e os serviços. Não foi aplicado em 
todas as escolas. 
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Nos relatórios estão analisados o sucesso escolar, as AEC, a CAF. 

A Direção toma as decisões. Os outros professores sentem que há um desfasamento. 
Há alguma dificuldade de comunicação entre os que trabalham na avaliação e os 
restantes professores. 

Planificação da avaliação: há dúvidas sobre a sua implementação. O ano passado as 
coisas correram mais ou menos, este ano não se sabe. 

Como a equipa anterior era muito grande, houve algumas críticas: havia pessoas 
inexperientes, a coordenação não foi eficaz, havia demasiadas pessoas. 

Os resultados não foram apresentados atempadamente, exceto a nível das educadoras 
e do pessoal docente e não docente. 

A mudança da coordenação 'abanou' as práticas de AA. 

As principais dificuldades que necessitam ser ultrapassadas são a inexperiência, a 
inclusão da atividade no horário de trabalho, a diminuição do número de elementos, a 
garantia de alguma continuidade. 

 

XXVI. Documentos trabalhados em detalhe 

Código Designação 

A1 AUTOAVALIAÇÃO  DO  
AGRUPAMENTO (Ano Lectivo 2004/2005) - capa e índice 
 (2005) 

A2 Relatório de autoavaliação 2004/2005 2005 

A3 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 
ANO LECTIVO 2005/2006  (2006) – capa 

A4 Relatório Final de Autoavaliação 2005/20062006 

A5 Relatório Final 2006-2009 

A6 Relatório Final Autoavaliação  
2010- 2011 

A7 Relatório Avaliação PEE 2008/09 - 2010/11 

A8 Calendário Relatórios do 1º Período 11-12 

A9 Relatório Dept línguas - avaliação  
do 1º período 11-12 

A10 Relatório Dept 1º CEB - avaliação  
1º período 11-12 

A11 Relatório Dept Expressões -  
avaliação 1º período 11-12 
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Seleção de excertos de documentos e comentários 

DOCUMENTO   / Contributos Comentários 

A1 Relatório 1ª fase (01 Set 2005) Capa versus índice (2005)   

"1 de Setembro de 2005" -  A 1ª fase da AA decorreu no ano  
letivo 2004/05 

  Fala da constituição da equipa.  
Tem 'Agradecimentos' 

Referências' Há uma fundamentação teórica 
Metodologia'   

  O relatório apresenta um Índice 
que o estrutura.  

  A existência de um relatório de 
AA  
bem estruturado evidencia a 
preocupação de o divulgar.  

  A publicação de um relatório da 
AA  
da escola evidencia a 
institucionalização da ação de avaliar 
a escola e a sua valorização pelo 
órgão de gestão. 

A2 Relatório de autoavaliação (1ª fase - 01 Set 2005)   

"Esta melhoria não depende só dos recursos existentes, tem a 
ver também com factores externos como a origem sócio-económica 
e cultural da população escolar e as expectativas familiares. Por 
outro lado, existem factores internos: tipo de liderança; 
funcionamento de estruturas e orientação educativa; motivação dos 
professores; empenho dos alunos." 

AA está contextualizada nos seus  
primórdios. Existe uma consciência 
dos propósitos. 

" O propósito mais importante da avaliação 
 não é demonstrar mas aperfeiçoar ” 

Lema 

"A equipa de trabalho foi nomeada pelo Conselho Executivo 
da Escola sede do agrupamento (Escola EB 2,3 Alfa)"  

Institucionalização: criação de 
equipa AA, sua nomeação pela 
direção .  

"Numa fase inicial a equipa reuniu com um representante do 
CE ficando ao corrente do objectivo central do projecto: proceder a 
uma Autoavaliação do funcionamento de algumas áreas educativas 
no Agrupamento de Escolas” Alfa 

Há contacto com a gestão da 
escola.  
Procura-se que a equipa represente os 
diferentes ciclos do Agrupamento. 

"O Órgão de Gestão indicou à equipa de avaliação as áreas da 
escola que pretendia que fossem avaliadas: 
§ ENSINO E APRENDIZAGEM 
q Técnicas e Instrumentos de Avaliação 
q Tipologia de Trabalho 
q Utilização de Materiais na Sala de Aula 
q Organização do Trabalho 
q Relação Pedagógica" 

Mais um sinal de 
institucionalização: as áreas de 
avaliação foram indicadas pela 
gestão. Existe uma preocupação de 
recolher informação relevante. As 
áreas cobertas são de uma grande 
diversidade. 

"Para a recolha de informação foram concebidos questionários 
adaptados aos diversos agentes educativos: Alunos, Docentes, Não 
Docentes e Encarregados de Educação" 

Auscultação da Comunidade 
Escolar através de questionários. 
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"Foi feito o tratamento da informação recolhida, nas seguintes 
áreas: 
- Enquadramento Da Comunidade Escolar /.../ 
- Resultados Académicos /.../ 
- Ensino e Aprendizagem, Cultura de Escola e Aspectos Positivos e 
Negativos" 

O âmbito da AA foi bastante 
vasto 

Para levar a cabo o processo de auto – avaliação do 
Agrupamento, pretendeu-se analisar a comunidade escolar, da 
seguinte forma: 
Ø Através de um recenseamento aos:  
- Docentes 
- Não docentes 
- Alunos do 4º ano, 2º e 3º ciclos 
Através de uma sondagem aos: 
- Encarregados de educação (5 por turma) 
Ø Através de uma sondagem aos: 
- Encarregados de educação (5 por turma) 

Optou-se pelo recurso a 
questionários. Procura-se envolver a 
comunidade escolar através da sua 
auscultação. 

  As taxas de resposta aos 
questionários foram altas. 

"Entende-se por taxa de transição a percentagem de alunos que 
transita de ano de escolaridade em relação ao número total de 
alunos matriculados. É considerada não transição o abandono 
escolar (alunos excluídos por faltas ou que anulam a matrícula)." 

Exemplo de definição de 
conceitos - procura-se consensualizar 
o objeto da avaliação e os critérios. 

"É preocupante a situação do 9º ano (ano terminal de ciclo, 
com 69,9%); e grave o resultado apresentado no 7º ano (início de 
ciclo, com 58,6%). 
Urge uma intervenção séria no sentido de colmatar a discrepância 
entre as taxas de transição do 6º para o 7º anos." 

São feitos juízos de valor 
extraídas conclusões da avaliação 
efetuada, não se limitando apenas à 
descrição de valores. 

"De seguida, apresenta-se, a análise resumida da informação 
recolhida nas várias áreas avaliadas, da seguinte forma:"  

Define com clareza o que foi 
objeto da avaliação. 

"ANÁLISE FINAL 
Pontos Fortes (Aspectos a Preservar) e Pontos Fracos (Aspectos a 
Melhorar)" 

Assinala os Pontos Fortes e 
Fracos resultantes da avaliação, em 
cada área e tema observados. 

"SUGESTÕES  
 A escolha da equipa de trabalho deve ter em conta os seguintes 
aspectos: 
Ø Considerar uma equipa com experiência na construção e 
aplicação de instrumentos de avaliação;"  

Do relatório decorrem sugestões 
para os decisores da escola sobre a 
equipa AA 

"Ø Deverá ser traçado um plano de trabalho com antecedência. 
Tudo deverá começar em Setembro e prolongar-se até ao final do 
Ano Lectivo através de um processo construtivo e numa lógica de 
trabalho faseado." 

  

Questões a colocar numa próxima 
visita: 
- as sugestões foram discutidas; 
- por quem foram discutidas; 
- foram tomadas decisões na 
sequência das recomendações. 

"Alaíz, V., Góis, E. e Gonçalves, C. (2003). 
AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA. Edições ASA" 

  

Existe apenas uma referência 
bibliográfica. 
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A3 Relatório AA (2ª fase) Capa   

Existe apenas uma referência bibliográfica.   

"RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO -ANO LECTIVO 
2005/2006"  

Em 2005/06 surge um 2º relatório 
de AA, reforçando a ideia de 
institucionalização 

"Equipa de Avaliação - Sérgio André (Coordenador )" Há um elemento que dá 
continuidade à AA anterior. 

"Julho de 2006 "  O relatório é publicado no final 
do ano letivo, antecipando em cerca 
de dois meses a publicação do 
relatório do ano anterior. 

A4 Relatório Final 2006   

"No ano lectivo anterior (2004/2005) foi iniciado o processo de 
Autoavaliação do Agrupamento de Escolas” Alfa  

É dada continuidade ao trabalho 
AA anterior. 

"Neste ano lectivo foram definidas duas áreas para avaliação : 
§ Organização e Gestão da Escola 
§ Resultados Académicos" 

Houve um redução significativa 
do número de áreas a avaliar. 

"Na sequência do trabalho desenvolvido no ano anterior, a 
equipa de avaliação propôs uma  reflexão sobre os aspectos 
negativos apontados no Relatório de 2004/2005. " 

Avaliação de 2004/05 – foi 
solicitada uma reflexão e propostas 
de intervenção a todos os elementos 
da comunidade escolar, Estas foram 
encaminhadas para estruturas de 
escola com competências de decisão. 
Curiosamente, a Assembleia de 
Escola não foi envolvida. 

"Os dados foram recolhidos, apresentados ao Conselho 
Executivo e analisados em Conselho Pedagógico" 

Cada escola do Agrupamento 
desenvolveu planos de ação na 
sequência da primeira autoavaliação.  

"Caracterização do Meio " É feita uma caracterização sumária 
do agrupamento. 

É feita uma caracterização 
sumária do agrupamento. 

"METODOLOGIA NA RECOLHA DE INFORMAÇÃO  
A equipa optou pela técnica de inquérito por questionários escritos 
para analisar a Organização e Gestão da Escola e pela técnica de 
pesquisa documental para analisar os Resultados Académicos. " 
2Há uma opção clara pela recurso ao questionário como método 
para a AA". 

Há uma opção clara pela recurso 
ao questionário como método para a 
AA. 

"Os questionários foram submetidos a um pré-teste, para 
verificação da sua eficácia, clareza e objectividade, tendo sido 
distribuídos a uma população restrita ." 

O pré-teste permitiu aferir a 
consensualidade em torno do 
significado de cada questão e dos 
conceitos utilizados. 

"CONCLUSÃO  
Tentámos seguir a maior parte das sugestões indicadas no Relatório 
de 2004/2005." 

Nas conclusões é feita uma 
reflexão sobre a própria AA. 

"O número de horas atribuído para o trabalho em grupo 
revelou-se claramente insuficiente para o desenvolvimento de um 
projecto mais elaborado e fundamentado ." 

Existem critérios para 
constituição de equipa. 
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"A articulação entre Ciclos, por exemplo, foi considerada 
satisfatória nos inquéritos, mas, em diversas actas, foram registadas 
observações que a consideram pouco ou nada satisfatória ." 

A equipa demonstra uma atitude 
crítica face aos métodos utilizados. 

"A equipa sentiu ainda que há pouca sensibilidade e falta de 
disponibilidade da parte de toda a comunidade escolar para o 
processo de Autoavaliação de Escola, que precisa de ser visto 
como uma mais valia para melhorar o funcionamento da Escola ." 

Reflexão sobre a participação da 
Comunidade Escolar. 

"Consideramos que os aspectos negativos registados neste 
Relatório deverão ser as prioridades a trabalhar no próximo ano 
lectivo ." 

Propostas para os decisores de 
escola. 

"Será pertinente avaliar no próximo ano lectivo a eficácia das 
estratégias sugeridas e aplicadas este ano para remediação dos 
aspectos negativos indicados no Relatório de 2004/2005  .". 

2004/05 - Proposta para AA 
futuro próximo, dando sequência à 
AA do ano anterior. Ligação da AA à 
tomada de decisão. Estratégia de 
sustentabilidade   

Dias, Manuela (2005). 
“COMO ABORDAR... A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 
MAIS EFICAZ”. 
Areal Editores  

Mais uma referência bibliográfica 
do que no Relatório anterior. 

A5 Relatório Final 2006-2009   

"RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO " Trata-se um relatório do triénio. 

"O Agrupamento de Escolas Alfa, cuja escola sede é a Escola 
EB 2,3 Alfa, situada na freguesia XX, em XXXX, foi constituído 
em Setembro de 2003" 

É efetuada uma caracterização do 
Agrupamento 

"O processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Alfa 
iniciou-se no ano lectivo 2006/2007 , sob a Coordenação do 
professor JM e, após a aposentação deste, em Janeiro de 2009, sob 
a coordenação da professora MD, que já integrava a equipa de 
trabalho." 

É ignorado o trabalho de AA 
efetuado anteriormente 

"Elaboração de Inquéritos a serem aplicados a uma amostra 
significativa de todos os elementos da Comunidade Educativa. 
Estes inquéritos foram elaborados tendo em vista os cinco 
domínios a serem avaliados: 
• Resultados; 
• Prestação de serviço educativo; 
• Organização e gestão curricular; 
• Liderança; 
• Capacidade de autoavaliação e de progresso do agrupamento." 

Alarga o âmbito da AA face à 2ª 
fase. Seguem o modelo da IGE. 

"Os inquéritos foram aplicados a uma amostra significativa de 
cada grupo da comunidade educativa e a duas unidades orgânicas 
deste Agrupamento" 

Auscultação da comunidade 
escolar. Como método, o questionário 
é privilegiado. 

"3. 2008/2009 : 
• Elaboração de gráficos com os resultados apurados a partir dos 
inquéritos. Estes gráficos foram numerados de forma a facilitar a 
sua consulta. A numeração é a seguinte:" 

A AA decorreu ao longo de 3 
anos.: 1º constituição da equipa e 
definição das áreas a avaliar; 2º 
Aplicação do questionário e 
tratamento de dados; 3º Elaboração 
de gráficos 

"III – DOMÍNIOS CHAVE DO DESEMPENHO 
EDUCATIVO  

Apresentam os resultados da AA, 
organizados pelos domínios da AA  e 
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1 - Resultados" tiram ilações a partir daí. 

No entanto, existem ainda alguns pontos fracos, sobre os quais 
se deverá reflectir: 

Não são feitas recomendações, 
mas os pontos fracos destinam-se a 
ser objeto da reflexão interna. 

  Não são feitas referências 
bibliográficas. 

A6 Relatório Final Autoavaliação 2010- 2011   

"RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO - 2010/2011  
"  

É de novo produzido um relatório 
anual de AA. 

  A imagem das rodas dentadas 
denota a visão da escola como 
comunidade escolar interdependente. 

" /…/ no presente ano lectivo, sob a Coordenação da professora 
Maria José Dias , sendo o grupo de trabalho constituído pelos 
seguintes professores:" 

No início do relatório é efetuada 
a apresentação da equipa de AA. Tem 
representantes de todos os ciclos. Os 
elementos do 3º CEB predominam. 

"O grupo de Autoavaliação desenvolveu o seu trabalho em 
articulação com o professor DM, responsável pela avaliação do 
Projecto Educativo do Agrupamento "  

Refere-se, pela primeira vez, a 
articulação entre a equipa AA e a 
equipa responsável pela avaliação do 
PEE. 

"Este grupo de trabalho desenvolveu as seguintes atividades : 
• Reuniões do grupo de trabalho de autoavaliação de Agrupamento; 
• Reuniões de trabalho com todos os elementos da Comunidade 
Escolar; 
• Entrevistas a alguns membros da comunidade escolar; 
• Aplicação de inquéritos para medir o grau de satisfação dos 
beneficiários; 
• Análise dos resultados obtidos nos inquéritos efetuados; 
• Análise dos resultados escolares dos alunos no final de cada 
período." 

A enumeração das atividades de 
AA no relatório, pode contribuir para 
a transparência do processo. Há uma 
consulta da comunidade escolar 
através de reuniões e da aplicação de 
questionários. 

"No ano lectivo 2010/2011, o grupo de trabalho definiu um 
Plano de Melhoria  (consultar Anexo 1) tendo como base as 
dimensões de intervenção prioritária e os objectivos gerais do 
Projecto Educativo do Agrupamento. Os objectivos selecionados a 
atingir foram:" 

A equipa AA não se limita a 
facultar dados ou a emitir juízos de 
valor, mas também propõe uma 
estratégia para a melhoria face a 
objetivos estabelecidos Plano de 
Melhoria integra o relatório de AA 
como anexo. 
A AA centra-se em aspetos 
identificados na AEE e que 
constituem prioridades no PEE, que 
supostamente deviam ter melhorado. 

"Assim, foi feito o levantamento de pontos fortes e fracos do 
Agrupamento, de acordo com o Relatório da Inspecção-geral da 
Educação, efectuado em 2009, para  serem avaliados durante o 
presente ano lectivo." 

O relatório de AEE de 2009 da 
IGE constitui os alicerces da AA, 
designadamente no que se refere a 
pontos fortes e fracos identificados. 
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"Dos pontos fortes, foram selecionados os seguintes: /…/Dos 
pontos fracos, foram selecionados os seguintes: /…/ Também de 
acordo com o Relatório da Inspecção-geral da Educação, efectuado 
em 2009, foram consideradas Oportunidades e Constrangimentos a 
serem avaliadas:" 

Para a AA foram selecionados 
alguns Pontos fortes e fracos, 
oportunidades e constrangimentos 
identificados pela IGE. A AA surgem 
assim direcionada para temas 
específicos. Contudo, estas áreas 
acabaram por ser integradas em 
dimensões mais vastas. 

"Valorização e impacto das aprendizagens na educação 
escolar"  

São feitas diversas apreciações, 
não fundamentadas na AA, 
justificando decisões já tomadas. 
Parece que a equipa AA tem o seu 
trabalho alinhado por aquilo que têm 
sido  as decisões da escola. 
Ao longo deste ponto, são tecidas 
muitas considerações/opiniões de 
caráter subjetivo. 

"Dentro deste tema, vai-se apenas fazer a análise da 
importância  que se atribui ao impacto das aprendizagens escolares 
nos alunos e nas suas expectativas. Assim, começa-se por 
identificar o parque escolar e a constituição de cada uma das 
turmas nas diferentes escolas do Agrupamento, sendo 
posteriormente feita uma análise a nível das ofertas de 
Agrupamento ." 

  

Não é claro como se avalia a 
importância do impacto das 
aprendizagens. 

"Embora estes critérios de seriação para a atribuição do Quadro 
de Excelência tenham sido cuidadosamente pensados e estejam 
adequados, consideramos que :" 

São feitas considerações isoladas 
utilizando  a AA , mas sem apresentar 
fundamentação 

"Todas as medidas implementadas, contribuiram para 
Ø Melhoria dos resultados escolares; 
Ø Melhoria do comportamento; 
Ø Maior motivação dos alunos; 
Ø Apoio às famílias; 
Ø Incentivo à prática do desporto." 

  

Como se sabe que estas medidas 
produziram estes efeitos  ?? 

"IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DOS 
ALUNOS " 

As análises dos resultados estão 
fundamentadas nos dados 
disponíveis. 

" Desta forma, o grupo de trabalho, com base em dados 
disponibilizados pelos Serviços Administrativos e pelos 
departamentos Curriculares , procedeu à análise dos resultados 
escolares dos alunos no final do ano lectivo. Esta análise foi feita 
por ciclos." 

Recorreu-se à análise de 
tratamentos estatísticos. 

"Depois de analisados os documentos , concluímos que embora 
o ensino Pré-escolar e o 1.º ciclo desenvolvam algumas práticas 
pontuais de articulação curricular horizontal, facilitadas pela 
monodocência, é praticamente inexistente com as Atividades de 
Enriquecimento Curricular nem com a Componente de Apoio à 
Família." 

Foi efetuada análise documental 
para avaliar a articulação curricular. 

Analisando os pontos fortes e fracos presentes no plano de 
melhoria a serem avaliados este ano, concluímos que :" 

A avaliação utilizou como 
referente, para comparação, a AEE da 
IGE nos temas selecionados. 
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"PLANO DE MELHORIA – 2010/2011  
Considerando a intencionalidade e as metas definidas bem como o 
diagnóstico de problemas e vantagens realizado, é possível definir 
quatro dimensões de intervenção à escala da globalidade da vida 
organizacional da Escola, dependentes entre si mas passíveis de 
separar em termos conceptuais e nas suas manifestações práticas, 
para as quais se definem objectivos gerais, operacionais e metas 
específicas." 

O Plano de Melhoria, que integra 
o relatório de AA, considerou o 
relatório da IGE, as prioridades 
definidas pelo PEE  

"Avaliação 
Plano de melhoria - 2011/2012 " 

São efetuadas propostas de 
aspetos para  avaliar na próxima AA 
de escola.   

A7 - Relatório Avaliação PEE 2008/09 - 2010/11   

"AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO - Triénio 
2008/2009 a 2011/2012" 

Para além do relatório anual, 
existe um relatório do triénio com a 
avaliação do PEE. 
Reforça a ideia de institucionalização 
e da importância da AA.  

"Seguidamente poder-se-á observar a verificação das Metas do 
Projeto Educativo, às quais atribuiremos três cores distintas em 
conformidade com o seu grau de cumprimento e que se apresentará 
da seguinte forma " 

A avaliação do PEE centra-se na 
consecução das metas estabelecidas. 

"Todos os dados aqui tratados e analisados foram recolhidos 
em toda a mais diversificada documentação que se encontra 
indicada no documento , por isso manifestamos desde já a nossa 
maior convicção na fiabilidade dos dados recolhidos"  

A avaliação do PEE tem por base 
a análise documental. 

"Assim evidenciamos desde já e pela positiva a enorme 
quantidade de Metas cumpridas ou que se situam dentro da 
tolerância de 5% prevista no documento, contudo teremos de fazer 
referência ao não cumprimento de parte da Meta A120 " 

As metas do PEE estão 
claramente identificadas e 
quantificadas (indicadores de 
medida), o que facilita a avaliação da 
sua consecução e dos desvios. 

"18 de Outubro de 2011" Relatório editado em Outubro de 
2011 

A8- Calendarização Relatórios do 1º Período 11-12   

"Calendarização de entrega de Relatórios de Avaliação do 1º 
período  aprovado no Conselho Pedagógico de 9 de novembro de 
2011:" 

A produção de relatórios de 
avaliação é um ato institucional, com 
as suas entregas  calendarizadas. O 
circuito dos relatórios de avaliação 
obedecem a sequências e prazos 
previamente definidos. 

"(Conforme os parâmetros definidos pela Ordem de Serviço – 
12DIR 09/10, de 2 Dezembro de 2009 )" 

As avaliações que não as dos 
resultados académicos têm também 
um calendário e um circuito a 
cumprir.  
O seu número é elevado, mas permite 
avaliar regularmente diversas áreas da 
vida da escola e envolver  professores 
de todos os níveis de ensino. 
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"Clube/Projecto/Outros " A numerosidade de relatórios e o 
seu caráter regular, podem contribuir 
para dar maior visibilidade à 
avaliação de escola. 

"15.11.2011 
A Diretora " 

A assinatura da diretora na 
calendarização da AA é mais um 
sinal da sua institucionalização e da 
relevância que lhe é conferida. 

A9 Relatório Dept línguas - avaliação    

"RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE Departamento de 
Línguas  
(Conforme os parâmetros definidos pela Ordem de Serviço – 
12DIR 09/10, de 2 Dezembro de 2009) 
1º PERÍODO – JANEIRO 2012"  

Exemplo de um relatório de 
avaliação de final de período. O 
relatório é produzido em resposta a 
uma ordem de serviço (marca de 
institucionalização) 

"1. AULAS PREVISTAS E DADAS " O relatório de avaliação é muito 
detalhado. Fundamentam-se na 
análise de resultados escolares e na 
análise documental. 

"Observações (discriminar os conteúdos não leccionados e 
justificações )" 

Os responsáveis pelos relatórios 
fazem ‘Observações’, de carácter 
justificativo sobre aspetos tais como 
‘Cumprimento das Planificações. 

"ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR OS RESULTADOS 
NEGATIVOS    
Estratégias propostas  - Turmas " 

A avaliação do PEE contempla as 
estratégias de melhoria. Estas estão 
direcionadas para grupos específicos. 

  
  

  

Seria interessante conhecer a 
ligação destes resultados à tomada de 
decisão da escola. 

A10 Relatório Dept 1º CEB – avaliação   

"RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO 
DO 1.º CICLO 
(Conforme os parâmetros definidos pela Ordem de Serviço – 
12DIR 09/10, de 2 Dezembro de 2009) 
1º PERÍODO – janeiro 2012 " 

Outro exemplo de relatório de 
avaliação no final do período. Estes 
relatórios ocorrem ‘muito próximo’ 
dos professores e estão diretamente 
relacionados com o seu trabalho. Tal 
torna a AA muito visível. 

"CUMPRIMENTO DAS PLANIFICAÇÕES         
Ano / Cumprimento da Planificação Observações -  Sim / Não"  

Os pontos fracos são apontados 
diretamente a turmas, que têm um 
professor titular. Tal situação 
potencia alguma resistência e mesmo 
conflitualidade. Por outro lado, a 
exposição pública pode contribuir 
para uma mais rápida resolução da 
situação observada. 

"ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA MELHORAR OS 
RESULTADOS NEGATIVOS DO 1 .º PERÍODO" 

As avaliações de período 
compreendem um conjunto de 
propostas de melhoria. 
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"Tendo em conta tudo o que foi referido anteriormente a 
avaliação global do trabalho desenvolvido ao longo do período é de 
Muito Bom " 

A valoração final do 
Departamento não espelha o que foi 
dito ao longo do relatório. 

A11 Relatório Dept Expressões - avaliação 1º período 11-12   

  Na generalidade, os comentários 
a inserir repetem o teor dos que foram 
introduzidos nos documentos A9 e 
A10. 

 

 

XXVII. Presença da Direção na EAA 

Ano Elementos da equipa do órgão de gestão – 
Conselho Executivo (CE)/Direção 

Integrou a Equipa de Auto 
Avaliação (EAA) [Sim 
(S)/Não (N)] 

Cargo Nome 

2004/2005 Presidente 
de CE 

AC N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

MC N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

MF  

Vice 
president 

MI  

Assessor MN  

    

2005/2006 Presidente 
de CE 

AC N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

MC N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

MF  

Assessor MN  
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2006/2007 Presidente 
de CE 

MI N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

AF N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

JC N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

MT  

Assessor RM  

Assessor MB  

    

2007/2008 Presidente 
de CE 

MI N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

AF N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

JC N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

MT  

Assessor RM  

Assessor MB  

    

2008/2
009 

Presidente 
de CE 

MI N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

AF N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

JC N – Só acompanhamento 

Vice 
presidente 

MT  
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Assessor SC  

Assessor MJ  

    

2009/2010 Diretora MI N – Só acompanhamento 

Subdiretora AF N – Só acompanhamento 

Adjunto SC N – Só acompanhamento 

Adjunto MT  

Adjunto SC  

Assessor CO?  

    

2010/2011 Diretora MI N – Só acompanhamento 

Subdiretora AF N – Só acompanhamento 

Adjunto SC N – Só acompanhamento 

Adjunto MT N – Só acompanhamento 

Adjunto SC N – Só acompanhamento 

Assessor CO  

    

2011/2012 Diretora MI N – Só acompanhamento 

Subdiretora AF N – Só acompanhamento 

Adjunto SC N – Só acompanhamento 

Adjunto SC N – Só acompanhamento 

Assessor MB  

Assessor AP  

Assessor AR  
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2012/2013 Diretora MI N – Só acompanhamento 

Subdiretora AF N – Só acompanhamento 

Adjunto SC N – Só acompanhamento 

Adjunto SC N – Só acompanhamento 

Assessor MB  
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E. DOSSIER DA ESCOLA  DELTA 

XXVIII. Notas extraídas do relatório de avaliação externa após validação 

 

DADOS GERAIS DA ESCOLA_DELTA  

E NOTAS EXTRAÍDAS DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Data da Avaliação Externa: Novembro 2009 

Fundação do Agrupamento: 2002  

Nº de escolas: 17 (1 EB2,3; 6 EB1/JI, 6 EB1, 4 JI) 

Docentes: 133 (63% QA, 48% > 20 anos serviço) 

Não docentes: 62 

Alunos: 1.704  - ASE – esc. A(16% ); 2,6% língua PT não materna) 

Pais: Escolaridade - 6% 1º CEB, (2ºCC-11%), 34% - 9º ano, 30% - 12º ano, 19% ens. sup. 

Autoavaliação existente: 2002/03 - início das práticas de autoavaliação (no agrupamento – 
1998/1999 na escola sede), que se têm consolidado; adotado modelo CAF (adaptado à realidade 
escolar); Tratamento estatístico questionários; Publicitação de dados no website, jornal escolar, 
jornais locais, reuniões gerais (pais, professores e PND) 

Sustentabilidade do progresso: Identificados Pontos Fortes e debilidades. 
Plano de ação estratégico, com horizontes temporais e metas quantificáveis e avaliáveis. 
Monitorização da eficácia do Agrupamento. 

COLABORAÇÃO SOLICITADA (introduzir alterações com outra cor de letra): 

• Corrigir dados incorretos (é irrelevante a alteração do número de docentes se este se 
mantiver no intervalo 150 a 160 ou o número de alunos caso se mantenha no 
intervalo 1500 – 1700); 

• Acrescentar informação relevante, sobretudo sobre a autoavaliação existente ou a 
sustentabilidade do progresso. 
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XXIX. Rosto do dossier 

 ROSTO DE DOSSIER PARA REGISTOS DE 
CAMPO 

Nº Dossier Delta Nº 
Visit
a 

Data da Observação 18.02.2012 1 

Número de entrevistas realizadas 3 (Constituição dos painéis: 2 + 3 + 11) 

 

Número de registos validados e 
tratados 

104 1º Painel 2º Painel 3º Painel 

 39 35 30 

Número de documentos 
trabalhados em detalhe 

14    

Anotações sobre registos 
selecionados 

94    

 

 

XXX. Agenda das entrevistas 

Agendamento das entrevistas 17.02.2012 

10:00 - 12:00 

 P 

S C  

12:30 - 13:30 Almoço  

14:00 - 15:30   

R  C 

S L 

T O 
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  /…/ 

 

16:00 - 17:30 -  

R C 

 T V  

 F  T 

/…/ 

Dedicarei a totalidade do dia 18 de Fevereiro ao AE Delta. Como ficarei alojado em 
Santarém, poderei, inclusivamente começar mais cedo, se o Dr. P assim preferir. 

2. Atendendo ao número de potenciais participantes em cada painel, é difícil conseguir 
reunir todos os elementos. Existem impedimentos e outras incompatibilidades horárias 
expectáveis. Também por questões de agenda e para não reduzir cada entrevista a uma mera 
troca de impressões, não será possível dividir o grupo em dois subpainéis, hipótese que 
cheguei a considerar.  

4. Caso a escola queira apresentar uma proposta alternativa à atual, agradeço que me seja 
enviada com a maior brevidade para analisar a sua viabilidade. 

5. Caso existam documentos ou outros materiais da escola que os participantes considerem 
relevantes para a compreensão das práticas de autoavaliação da escola e da sua 
sustentabilidade, agradeço que me indiquem quais, para consulta posterior e, caso se revele 
pertinente, para solicitar autorização para obter uma cópia. Os custos associados serão da 
minha responsabilidade.   

 

 

XXXI. Visita concretizada 

ENTREVISTAS_Delta 

Singular (S) 
Painel (P)  

Nome Função Propósito Dia 
Horas: 
X a Y 

Local Observaç
ões 

Direção P, SC Diretor 
Dir. Adjunto 

Conhecer : 

- um pouco 
 da história do 

18.02 
10:15 - 
12:15 

Sala 
reuniões 
1º andar 

  



Para a Compreensão da Sustentabilidade da Autoavaliação das Escolas – Volume II 
 
 

81 

 

órgão de gestão; 

- o papel da 
gestão no 
desenvolvimento 
da AA;  

- o 
desenvolvimento 
das práticas de 
AA do ponto de 
vista da gestão 
atual 

Elementos 
coordenação 
AA 
anteriores  

RC, SL, 
TO  
 
SS  
(faltou) 

Pres. CG 
EAA + CG 
Coord Cons. 
Doc. E Coord. 
Escola 

Conhecer as 
fundações 
(antecedentes) das 
práticas de 
autoavaliação de 
escola 

18.02 
 
14:00 - 
15:00 

    

Elementos 
coordenação 
da A 

A atual 

RC 
SL 
TO 

TV 
 

FT 
FM 
SS 
 

JD 
 

MA 
PM 
 

EL 

Idem 
Idem 
Idem 
 
Coord. 
Docentes 
Sub. Diretor 
Dir. Adjunta 
PND - Téc. 
PND - Ass. 
Oper. 
Coord 
Docentes 
Coord. Depto 
 
Coord 1º CEB 
Membro CP e 
ex-comissão 
Inst. 

Conhecer os 
desenvolvimentos 
atuais do 
dispositivo e das 
práticas de 
autoavaliação 

18.02 
 
16:00 - 
17:00 

    

 

 



Para a Compreensão da Sustentabilidade da Autoavaliação das Escolas – Volume II 
 
 

82 

 

XXXII. Registos validados das entrevistas 

REGISTOS VALIDADOS PARA TRATAMENTO 39 35 30   104 

 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

A AA começou em 1997 na escola sede e no Agrupamento quando foi constituído em 
2002/03. Na altura já incluía informações sobre outras escolas comparáveis. 

Em 1997 havia pouca informação. Antes o Diretor tinha estado numa escola 
secundária: a escola era nova, mas não tinha nada, pelo que dava azo a alguma frustração 
do pessoal. Concorreu à Direção. Não conhecia a comunidade e os recursos disponíveis. 

Durante 4 anos foi fazendo registos à mão. Quando mudou para outra escola quis criar 
uma base de informação objetiva. Houve outros colegas que se foram envolvendo no 
processo. Atualmente funciona autonomamente. Fazem uma análise SWOT. A AA nasceu 
de uma necessidade. 

A equipa AA  integra pais (escolhidos aleatoriamente de entre os seus  
representantes dos vários ciclos) e PND. Há um elemento da Direção (com experiência de 
trabalho do modelo CAF) que a integra.  

Foi feita uma adaptação do CAF. O documento que atualmente têm foi construído a 
partir daí. Entretanto foi crescendo. Na construção do modelo de avaliação, inicialmente 
foi sobretudo o CAF, depois foi sobretudo a necessidade. 

Na escola onde a diretora-adjunta esteve anteriormente, começaram a trabalhar com o 
CAF durante meio ano, mas acabaram por desistir. 
 
O Diretor foi fazendo formação especializada (Gestão Escolar, Avaliação) 
Os professores estão disponíveis para novas aprendizagens. O processo de construção 
interna é mais válido do que com o apoio externo. Debatem entre si questões da 
autoavaliação. 
A equipa de autoavaliação não tem sido estanque, mas há pessoas que se mantêm.  
Há alguma mudança na equipa. 
É feitta uma avaliação trimestral daquilo que se faz. É a única forma de alterar as  
coisas atempadamente. Todos os trimestres a Direção faz reuniões separadas com  
pais / não docentes / professores, para analisar os resultados e para delinear estratégias. 
Esta comunicação trimestral é importante. 
A comunicação com os pais é também feita por email. Porém não é tão eficaz. 
Este ano o objetivo é reduzir o número de horas de reuniões e também o tempo despendido 
em cada uma. 
Para a construção do modelo de autoavaliação, a legislação também foi analisada,  
mas não teve grande influência. 
A AA faz parte de uma rotina. São enviados emails, notas de reflexão, mesmo que  
seja para “provocar” um pouco. Acabam por falar uns com os outros sobre estes assuntos. 
Para o próximo ano, a escola vai perder cerca de 20 professores que não têm para onde ir. 
Não têm professores contratados. Como manter as pessoas motivadas para trabalhar? Este 
ano é muito especial e não se pode exigir tanta colaboração dos professores. 
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A equipa integrou representantes de todos os corpos desde o início. 

São aplicados questionários e é feita análise documental. Existe ainda  
um documento com a caracterização da escola, produzido no início do ano letivo, onde se 
incluem as expectativas da família. São também recolhidos dados dos alunos. Este trabalho 
inicia-se em Setembro. 

Há uns anos, os Professores respondiam aos questionários porque tinham de responder. 
Perguntavam 'para quê'. Atualmente o preenchimento é em suporte  digital (desde 2011) e 
os professores reagem com naturalidade, pois faz parte de uma rotina. 

Os resultados escolares têm mais impacto. Atualmente as taxas de resposta são mais 
elevadas (2/3 do total). 

Os funcionários e os pais responderam em suporte de papel, no ano passado. Este ano 
serão inscritos na plataforma moodle. 

Nunca houve protocolos com outras instituições para o trabalho da  
autoavaliação. O Diretor foi fazendo formação especializada (Gestão Escolar, Avaliação) 

Os professores estão disponíveis para novas aprendizagens. O processo  
de construção interna é mais válido do que com o apoio externo. Debatem entre si questões 
da autoavaliação. 

A equipa de autoavaliação não tem sido estanque, mas há pessoas que se mantêm. Há 
alguma mudança na equipa. 

É feita uma avaliação trimestral daquilo que se faz. É a única forma de alterar as coisas 
atempadamente. Todos os trimestres a Direção faz reuniões separadas com pais / não 
docentes / professores, para analisar os resultados e para delinear estratégias. Esta 
comunicação trimestral é importante. 

A comunicação com os pais é também feita por email. Porém não é tão eficaz. 

Este ano o objetivo é reduzir o número de horas de reuniões e também o tempo 
dispendido em cada uma. 

Para a construção do modelo de autoavaliação, a legislação também foi analisada, mas 
não teve grande influência. 

A AA faz parte de uma rotina. São enviados emails, notas de reflexão, mesmo que seja 
para “provocar” um pouco. Acabam por falar uns com os outros sobre estes assuntos. 

Para o próximo ano, a escola vai perder cerca de 20 professores que não têm para onde 
ir. Não têm professores contratados. Como manter as pessoas motivadas para trabalhar? 
Este ano é muito especial e não se pode exigir tanta colaboração dos professores. 

Todas as escolas do Agrupamento estão representadas na equipa de AA. Com a 
informática a circulação da informação é mais fácil. 

Neste momento, a autarquia está a utilizar indicadores da escola em matérias como 
consumo, manuais escolares, refeições. 
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Os rankings não constituem tema de conversa, apesar do agrupamento não estar mal 
classificado. Foi explicado aos pais a causa do posicionamento. 

O agrupamento faz análise comparativa dos resultados dos exames, em termos de 
sucesso, a nível do concelho e a nível nacional. 

Há indicadores da qualidade como o sucesso pleno e o Quadro de Excelência - os 
alunos que transitam todos os anos a todas as disciplinas e a qualidade das classificações 
que obtêm. O número tem aumentado no 1º caso. Nesta altura a melhoria  depende mais  
de fatores exógenos nos dois casos. 

Recursos humanos da Equipa AA - 19 pessoas: 1 Educadora Inf., 3 do º CEB, 2 do 2º 
CEB, 6 do 3º CEB; 2 Assistentes operacionais, um Assistente técnico, 2 pais (eleitos, 1 do 
CG e outro do CP). Há ainda 3 docentes que fazem parte da equipa das estatísticas, os 
restantes foram cooptados. 

Quando necessário, utilizam uma sala e computadores da escola. A coordenadora é 
elemento da Direção, pelo que facilita  o acesso a recursos. 

O tempo de trabalho é voluntário. Têm a colaboração da equipa da estatística. 

A equipa AA não tem reuniões regulares. No final de cada trimestre têm mecanismos 
de recolha de dados, com os quais a comunidade escolar está familiarizada. Os professores 
lançam os resultados dos alunos no computador e a recolha fica feita. 

Os questionários têm sido os mesmos ao longo de alguns anos. A inovação consiste no 
recurso à plataforma moodle. 

Não tem havido grandes constrangimentos ao desenvolvimento das práticas de 
autoavaliação. 

Não existe perceção de que algo tenha posto em causa o trabalho da AA. Todo o 
trabalho é feito em regime de voluntariado.  

Áreas a avaliar: trimestralmente, os resultados, a segurança e o conforto. De resto, são 
observadas todas as outras áreas. 

O trabalho de AA tem permitido à escola fazer previsões em termos financeiros. 

A autarquia toma conhecimento dos relatórios trimestrais, mas não os utiliza.  As 
propostas são entregues à Câmara. 

Nos últimos anos a equipa de autoavaliação tem tido um trabalho autónomo. Têm 
reuniões de trabalho com a Direção. Têm uma reunião final para apresentar relatório com 
propostas exequíveis. 

O Diretor foi o promotor da autoavaliação. Não faria sentido se agora não respeitasse 
as propostas da equipa AA. 

A AA pode ser afetada no futuro  (ex. agregação com uma escola secundária que não 
tenha cultura de avaliação). Nenhum dos elementos que esteja nesta equipa, estará numa 
equipa futura. É preciso que o coletivo perceba que a AA vale a pena e que se construa 
uma cultura de avaliação, o que demora anos. 

2º
 

P
A

IN
E

L
  Diretor fazia trabalho de autoavaliação, mas não se compilava a informação como se 

faz presentemente. 
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Na escola existe o 'Livro do ano' - um registo de tudo o que se faz na escola. Teve 
início em 1997/98. É uma recolha dos materiais que estavam afixados nos placards e 
colocados em dossiers, de toda a informação anual ( resultados, notas informativas, 
estatística, …). Depois são embelezados. Têm um índice. 

 Uma professora que está nesta escola desde 1995, ano da construção do edifício, 
afirmou que a dinâmica desta escola era diferente:  A recolha de dados também tinha a ver 
com a comunicação a toda a comunidade escolar. Sempre  se realizaram reuniões com 
encarregados de educação. 

Para melhor comunicação havia sempre um registo. Esta prática foi-se construindo. 

Os alunos que já saíram da escola também são consultados. Procura-se saber qual o 
seu percurso. 

A informática tem dado um grande apoio no tratamento de dados. Também têm uma 
dropbox onde os elementos  da equipa vão acrescentado coisas. No 1º CEB a dropbox só 
começou este ano letivo (2010/2011). 

A avaliação começou pelo 'Livro do ano'. Há também um tratamento estatístico. 

Começaram a utilizar o Excel em 2004. 

Atualmente são considerados novos parâmetros, visto existir um histórico que permite 
a comparação ano após ano. 

Uma professora do 1º CEB afirmou que já existia muita coisa feita, o que a 
surpreendeu. Sente que são bem orientados. 

No Conselho Pedagógico, em termos de autoavaliação, sentiu-se de início  uma 
diferença nos procedimentos de quem era e quem não era do 1º CEB. 

No 1º CEB houve alguma relutância inicial relativamente à autoavaliação. 

O papel de líder é fundamental. Agora as pessoas percebem porque estão a fazer este 
trabalho. 

A professora SC (Diretora Adjunta) é a coordenadora e faz a distribuição do trabalho 

Há especializações dentro da equipa - cada um gosta de fazer coisas dentro das suas 
competências. 

Há relatórios trimestrais da AA.  

Não houve influências externas 

Nunca tiveram formação sobre avaliação. 

A origem das origens da autoavaliação da escola está no Diretor. Quando a equipa foi 
constituída, houve necessidade de sistematizar o que já tinha sido feito, aproveitando os 
conhecimentos de cada um e a sua disponibilidade. 

Há umas referências teóricas, que constam nos registos. O Diretor e a coordenadora da 
equipa de avaliação preparavam a informação teórica fundamentada na literatura e 
passavam-na à equipa. 

Não foi pedida a colaboração de nenhum Departamento do Ministério da Educação. 

Utilizaram informação que era do domínio público (ex.- sucesso e abandono 
escolares). 

Os departamentos curriculares efetuavam análises e reflexões sobre resultados. 
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A equipa não tinha outros recursos que não os humanos, mas a escola disponibilizava 
o que necessitavam. O facto de o Diretor integrar a equipa facilitava o acesso a outros  
recursos.  

Não houve colaboração com entidades externas. Apenas de forma indireta, pois essas 
entidades estão representadas no Conselho Geral. Participam na análise dos relatórios. 

Os estagiários da ESE também colaboram nos registos, durante o semestre que duram 
os estágios. 

Os relatórios trimestrais de autoavaliação foram sempre enviados à Assembleia de 
Escola 

As informações são dadas aos delegados e subdelegados de turma, que por sua vez as 
transmitem aos colegas. 

Não há memória de a Assembleia de Escola e o Conselho Geral terem, alguma vez, 
pedido para reformular os relatórios. 

As recomendações dos relatórios foram sempre objeto de reflexão. Sentem que a 
Direção da casa procura responder às propostas apresentadas. 

A diversidade de informações pedidas e tratadas pode assustar as pessoas. Com a 
informática ficou tudo mais fácil. 

Há notas informativas (dantes eram boletins informativos) para comunicar aos pais. 

Para enviar um boletim aos pais era necessária informação e, para isso, os dados 
tinham de ser tratados. 

A autoavaliação da escola é um trabalho exaustivo, mas muito útil para a preparação 
do novo ano letivo seguinte. Quando preparam as atividades do ano seguinte (em Julho) 
têm em consideração a autoavaliação. 

Consideram ter uma boa orientação: percebe-se porque fazem as coisas. Apenas quem 
entra de novo estranha e pensa que é apenas mais papel. 

3º
 P

A
IN

E
L

 

São organizados painéis onde cada professor apresenta aquilo que foi feito. Assim, 
promovem a interdisciplinaridade, ao mesmo tempo que é uma aprendizagem. 

Vários professores do grupo de matemática integram a equipa de autoavaliação. 

A coordenadora do 1ºCEB integra a equipa desde 2011. Há também um elemento da 
Direção (que coordena). Há representantes de pessoal não docente, assim como dos 
encarregados de educação. 

O objetivo da autoavaliação é a melhoria das práticas, do sucesso dos alunos e da 
liderança. 

Os dados são divulgados e promovem a reflexão na comunidade educativa e são 
utilizados para a tomada de decisão. 

Os diretores de turma faziam chegar as informações/questionários de avaliação da 
Escola aos encarregados de educação (aos pais). Agora os questionários são enviados 
através dos meios  informáticos. 

Os diretores de turma têm um papel importante na recolha de informação. 

Há práticas que estão instituídas. Existem formulários próprios e folhas de registo. 
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É efetuada uma consulta anual ao Pessoal Não Docente - é aplicado um questionário 
em Novembro. 

Cada funcionário tem fichas de monitorização (mensais ou trimestrais) sobre o 
trabalho que executa. 

Associam a autoavaliação à imagem de uma teia. O diretor está no centro, mas já todos 
sabem como funciona. Ainda assim, os instrumentos têm evoluído. 

Tudo o que há na escola é avaliado. Quando surge uma nova questão, é introduzida 
nos instrumentos. O crescimento do modelo de avaliação vem de várias propostas, de 
questões que surgem de fora e que são incorporadas. (Exemplo de uma das últimas 
questões: quantos meninos já leem quando chegam ao final do 1º período no 1º ano de 
escolaridade?) 

A equipa de AA foi muito impulsionada pelo Diretor. Por vezes nem compreendiam 
para que serviam as coisas, mas depois de serem apresentados os resultados vinham a 
perceber a intenção. 

Por vezes antecipam questões que vão surgir mais tarde.  

Nas conclusões do documento da AA existem Pontos Fortes, Constrangimentos e 
Propostas. As peças são montadas e no final há um trabalho conjunto, que envolve os 
Departamentos e o Conselho Pedagógico. O trabalho de AA resulta muito do que vem dos 
grupos. 

O PND faz um levantamento de necessidades de formação e de outras coisas. Efetua 
um registo e envia para a equipa AA. 

Não há formação específica na área da AA. O que há é uma partilha de experiências e 
diálogo. A título individual, são feitas algumas leituras. 

O PND tem aderido muito facilmente e quer participar. Quando vêm para o 
Agrupamento já ouviram falar da AA e querem preencher os questionários. 

Em geral, os professores sentem que este Agrupamento faz a diferença em relação aos 
outros e que dá mais segurança. 

Comparam os resultados escolares com os anteriores, com resultados locais e 
nacionais, e com metas. 

A escola tem uma grande procura de alunos. 

Existe um planeamento das atividades que são realizadas durante o ano escolar. A AA 
está integrada nessa planificação. 

Estão marcadas algumas reuniões para a equipa AA. Para além destas, vão surgindo 
reuniões informais do grupo. 

O PND reúne-se com o PD. 

O Diretor faz reuniões com o PD, com o PND, com os encarregados de educação e 
com os alunos, para falar  
sobre os resultados da avaliação. Estas reuniões são breves, pois estão bem preparadas. Os 
resultados são apresentados de forma sintética e clara, ficando as questões para posterior 
reflexão e discussão nas reuniões dos diversos grupos. 

Muito do trabalho de AA é feito fora das horas do horário. 



Para a Compreensão da Sustentabilidade da Autoavaliação das Escolas – Volume II 
 
 

88 

 

Circula muita informação por email. A informática tem facilitado este processo. Isso 
reduz o tempo das reuniões. Quando se vai para uma reunião já se vai com ideias bem 
definidas.  

Existe também uma 'caixa de recadinhos' na escola, onde os professores deixam 
mensagens e materiais de uns para os outros. 

Os maiores riscos para a continuidade da autoavaliação na escola são a mudança do 
diretor, ou a passagem a mega agrupamento se as outras escolas não tiverem a mesma 
sensibilidade para a AA. Esta opinião não foi consensual no painel, pois afirmam que já 
existem rotinas instituídas. 

  É consensual que os dois fatores anteriormente citados colocam em risco a 
continuidade desta autoavaliação (do presente formato/modelo). 

 

 

OBSERVAÇÕES 

2º Painel 

1 

Contacto: Prof. RC   rc@sapo.pt 

 

 

OBSERVAÇÕES 

3º Painel 

O painel constituído foi muito grande. Estavam presentes dois elementos da Direção. 

3 dos elementos do painel fazem parte da equipa da estatística. 

O painel escolheu como pessoa de contato um dos elementos da Direção 

Contacto: Prof. (elemento da Direção) fm@gmail.com 

OBSERVAÇÕES 

1º Painel 

O Diretor convidou a Diretora Adjunta 

A reunião realizou-se numa sala de reuniões 
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XXXIII. Documentos trabalhados em detalhe 

Nº Doc Designação 

D_1 AVALIAÇÃO INTERNA DO  
AGRUPAMENTO 2010-2011 

D_2 Documento Interno de Trabalho  
(SET2001) 

D_3 Documento Interno de Trabalho 
(SET2001b)  

D_4 Documento de reflexão 1 (S/ data( 

DI_5 Documento de reflexão 2 (s/ data) 

D_6 Documento reflexão 4 (s/ data) 

D_7 Documentto de reflexão 5 /s/ data) 

D_8 Boletim Informativo 23 (5/99) 

D_9 Boletim Informatibo 23b (Idem) 

D_10 Boletim Informativo 29_2000 

D_11 Boletim Informativo29b _2000 

D_12 Boletim Informativo33 _2001 

D_13 Documento reflexão 3 (s/ data) 

D_14 Documento reflexão 4 (s/ data) 

 

 

XXXIV. Seleção de excertos de documentos e comentários 

REGISTOS DO DOCUMENTO_____________ Comentários 

D1_Autoavaliação Relatório 2010-11   

2010-2011 - Equipa responsável pela Avaliação Interna 
"Avaliação Interna do  Agrupamento", Out 2011 

Existe um produto da AA e é 
dada a sua autoria a uma equipa, 

Constituição da Comissão de Avaliação Interna do 
Agrupamento: (Diretor) (Representante dos Encarregados 
de Educação)  (Representante dos Encarregados de 
Educação) (Representante dos Encarregados de Educação) 
(Assistente Operacional) (Coordenadora dos Assistentes 
operacionais) (Chefe dos Serviços Administrativos) 
(Educadora de Infância) (Professora do 1º Ciclo) 
(Professora do 1º Ciclo) (Professora do 2º Ciclo) 
(Professora do 2º ciclo) (Professora do 2º Ciclo) 
(Professora do 3º Ciclo) (Professora do 3º Ciclo) 

A Comissão de Avaliação 
Interna integra representantes de 
diversas áreas da comunidade 
educativa e, no que diz respeito 
aos docentes, de todos os níveis de 
ensino. 
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(Professora do 3º Ciclo)  (Professora do 3º ciclo) 
(Professora do 3º Ciclo) 

Este processo pressupôs desde o início a existência de 
diversas ferramentas e formas de observação do trabalho e 
dos resultados, participando no mesmo todos os atores 
escolares, e outros parceiros educativos, e abrangendo o 
maior número possível de indicadores. 

Existe um instrumento base 
para a autoavaliação, que recorre a 
metodologias diversas e que 
requer a participação de diversos 
elementos da comunidade escolar. 

Este trabalho deveria corresponder ao período de 
vigência de cada Projeto Educativo. 

O ciclo de AA acompanha o 
PEE. 

Em Novembro de 2009, o Agrupamento foi ainda alvo 
de Avaliação Externa pela Inspeção Geral da Educação em 
cujo relatório obteve a classificação de Muito Bom em 
todos os domínios da análise. Desse relatório resultaram 
algumas considerações e propostas que se tentaram 
implementar já no ano letivo 2009/2010 

A AA uiliza os resultados da 
avaliaçao externa, que foram 
Muito Bons na globalidade. 

Em 2002/03 deu-se início à execução do primeiro 
projeto educativo, o qual terminou em 2005/06. Em 
2006/2007 iniciou-se a execução do segundo Projeto 
Educativo elaborado pelo Agrupamento. O mesmo esteve 
em vigor nos dois anos seguintes tendo precisamente 
terminado no final do ano letivo 2008/2009. O ano letivo 
transato foi o segundo do terceiro projeto educativo. Assim 
sendo, tentamos com este trabalho analisar o desempenho 
do Agrupamento comparando os dados de 2002/03, 
2005/06, 2008/09 e 2010/11, 

Os ciclos de AA parecem 
condicionados pelos PEE.  Os 
resultados de cada PEE são 
utilizados como termo de 
comparação para avaliar a 
progressão / regressão. 
    

Quadro I – Nível de carência económica, estrutura 
familiar, nível de escolarização e profissão das famílias dos 
alunos do Pré-escolar do Agrupamento (dados recolhidos 
apenas a partir 2006/07) 

É feita uma caracterização 
socioeconómica da população 
escolar. 

Da análise dos quadros e gráficos anteriores, bem como 
dos Anexo I – Caraterização da Escola Sede, Anexo II – 
Caraterização_1CC_1010 e Anexo III - SASE pode 
constatar-se que o número de alunos com apoio social por 
ciclo tem vindo a aumentar nos últimos anos. 

É efetuado um diagnóstico da  
população escolar. 
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1.1.4 Expetativas das famílias relativamente ao futuro 
dos seus educandos  14 
· Distribuição das expetativas das famílias segundo 
diferentes categorias  14 
1.2 PERCURSOS ESCOLARES  14 
1.2.1 Cumprimento da Escolaridade Obrigatória na idade 
prevista  14 
· Nº de alunos que completam o ciclo no nº de anos 
previstos: 1º ciclo; 2º Ciclo e 3º Ciclo  14 
1.2.2 Necessidades Educativas especiais  15 
· Nº de alunos com necessidades educativas especiais  15 
1.3 DIMENSÃO DA ESCOLA  15 
1.3.1 População da Escola  15 
· Nº de alunos, por escola e por agrupamento; por turmas, 
por anos, por Ciclo;  15 
· Nº de Professores por escola, por agrupamento, com 
funções letivas, com funções não letivas;  15 
· Rácio adulto/aluno 

Caracterização da escola no 
âmbito da autoavaliação. É 
recolhida informação muito 
diversa. 

Os dados acerca do Absentismo Geral da Escola/ 
Agrupamento encontram-se resumidos no seguinte quadro 
e resultam dos dados que constam do Anexo VI – 
Absentismo do Agrupamento. Uma das conclusões que 
podemos tirar dos dados apresentados é que, o absentismo 
tem verificado uma tendência decrescente, com exceção 
dos casos particulares já apresentados. 

É efetuada uma interpretação 
oficial do histórico dos dados 
recolhidos. 

O Plano de aquisições delineado no Projeto Educativo 
e no Plano Anual de Atividades foi executado acima do 
previsto. Este esforço será continuado a exemplo de anos 
anteriores, no sentido de se fornecerem a alunos, docentes e 
não docentes, equipamentos e materiais que de alguma 
forma promovam melhores condições de trabalho, com 
mais qualidade e eficácia em termos de funcionamento e 
resultados. 

O relatório de AA recorre 
frequentemente a uma linguagem 
de persuação e defesa do status 
quo, incluindo juízos de valor 
positivos 

2.2.2 Frequência do Centro de Recursos, do Refeitório 
· Taxas de utilização, por alunos e professores, 
compatibilidade dos horários dos utilizadores com o dos 
recursos 

Alguns recursos são avaliados 
em função da sua taxa de 
utilização. 

Da análise dos documentos análogos a este, relativos a 
anos anteriores, observa-se que o número de utilizadores da 
Biblioteca/Centro de Recursos aumentou 
significativamente de 2002/2003 para 2003/2004. Refira-se 
que a Biblioteca esteve em obras de alargamento e 
requalificação durante a quase totalidade do ano letivo 
2008/09, funcionando numa sala alternativa com muitas 
limitações de utilização e de número de frequentadores 
essencialmente. No final desse ano letivo as novas 
instalações foram inauguradas e entraram em pleno 
funcionamento no ano letivo 2009/2010. 

A avaliação é contextualizada 
e interpretada. 
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Observa-se que o custo de funcionamento por aluno 
cresceu gradualmente ao longo dos anos anteriores, tendo-
se verificado um decréscimo apenas de 2008/09 para 
2009/10. Tanto ao nível do custo por turma, como do custo 
por aluno, quer no 1º Ciclo e Pré-escolar, como nos 2º e 3º 
Ciclos, verificou-se na média final uma tendência 
decrescente em relação ao ano 2008/09. São consequências 
dos investimentos realizados pelo Ministério da Educação, 
assim como da Autarquia, incluindo as Atividades de 
Enriquecimento Curricular, obras, projetos disponibilizados 
(ex: PAM), equipamentos para diversas áreas de 
funcionamento (Plano Tecnológico das Escolas), despesas 
com alunos que beneficiaram da apoio dos SASE, para 
além das atualização salariais e descongelamento de 
carreiras. 

O cálculo do custo/aluno teve 
início alguns anos antes de este 
assunto constitui uma 
preocupação. È feita uma análise 
de caráter cronológico da sua 
evolução. 

Os vencimentos representam em média 66% das 
despesas, um valor em tendência decrescente em relação 
aos últimos anos; 
· O investimento teve uma tendência crescente, enquanto 
que nas despesas correntes se observou uma redução; 
· O custo global de funcionamento por aluno verificou 
algumas oscilações ao longo destes 5 anos, com tendência 
crescente; 
· Em 2005/06 os custos incluem despesas com 
vencimentos, decorrentes das incorreções verificadas na 
colocação de professores; 
· As despesas com transportes aumentaram e as despesas de 
consumo fixo diminuíram; 
· O investimento em obras aumentou; 
· Os custos com prolongamentos e leite escolar 
aumentaram; 
· As receitas próprias provenientes de atividades realizadas, 
donativos, Câmara Municipal de Santarém, Juntas de 
Freguesia e famílias aumentaram. 

As análises de custo êm um 
caráter diacrónico. 

Quanto ao Projeto Curricular de Escola, são 
apresentadas as competências gerais a desenvolver, de 
acordo com o Currículo Nacional. Ao nível da definição de 
competências específicas estas são definidas por área 
disciplinar, no âmbito da transversalidade da Língua 
Portuguesa e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, e por área curricular não disciplinar. 

Há sempre uma procura de 
complementar o que está definido 
a nível nacional com uma 'marca' 
da escola. 

As decisões têm sido tomadas com base na análise dos 
resultados de diversos questionários apresentados à 
comunidade (consultar Anexo XIII - Quest-Compilação), 
nos relatórios das diversas áreas de 
funcionamento/organização, nos resultados finais de cada 
ano letivo, e nas opiniões manifestadas nas reuniões gerais 
realizadas duas vezes por ano (docentes, não docentes, 
discentes, encarregados de educação). 

A partir dos resultados do 
inquérito, de relatórios e opiniões 
manifestadas são tomadas 
decisões. São auscultados os 
diversos elementos da comunidade 
escolar.  
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a liderança observada no Agrupamento pode ser 
definida como transformacional, realçando-se a capacidade 
de diálogo, de sintetizar as expectativas dos diversos atores, 
a firmeza e autoridade necessárias, assim como a 
capacidade de reconhecer o erro, de o corrigir e de lutar 
permanentemente por melhores condições de trabalho e 
segurança dos alunos, professores e Pessoal Não Docente. 
Neste processo de liderança, o Diretor dialoga e reúne 
regularmente com as estruturas de gestão intermédia, assim 
como com os representantes dos diversos atores educativos, 
nomeadamente com os representantes dos alunos, Diretores 
de Turma, Coordenadores de Conselhos de Docentes, 
Coordenadores de Departamento e Coordenadores de 
Escola. Em todas as situações revela coerência de atitudes, 
consentânea com os objetivos e metas definidos no Projeto 
Educativo, no Plano Anual de Atividades, no Projeto 
Curricular de Escola e no Regulamento Interno. Consegue 
assim dar consistência, coesão e unidade ao coletivo e ao 
seu trabalho. 

A gestão assume-se como 
dialogante, mantendo reuniões 
com estruturas intermédias de 
gestão. Tem como orientação os 
vários documentos estruturantes 
da escola. 

3.2.3 Imagens dos líderes junto da comunidade 
educativa 
· Reconhecimento e aceitação da liderança no que diz 
respeito à competência, ao compromisso e à relação com os 
restantes atores educativos /…/ A liderança é aceite, de 
uma forma geral, e as competências são também 
devidamente reconhecidas. Os compromissos assumidos 
são concretizados. A relação com os diversos atores é boa, 
dialogante e respeitadora. 
A observação desta realidade é confirmada pelos resultados 
observados nos questionários aplicados anualmente aos 
diversos atores educativos, como se apresenta em anexo 
(Anexo XIII – Quest_Compilação). 

Há uma aceitação e 
reconhecimento dos líderes da 
escola pela comunidade educativa, 
bem como das suas competências.  

Os professores consideram que os objetivos educativos 
que a Escola definiu estão adequados à realidade escolar. 
Estes têm uma imagem muito positiva em relação ao 
funcionamento e organização da Escola, pelo que o 
trabalho realizado é reconhecido, no global, pela 
comunidade escolar e é com prazer que trabalham nesta 
Escola. 
· Em relação à Direção Executiva, as suas competências 
são devidamente reconhecidas por todos os professores, em 
todas as suas perspetivas. A relação com os diversos atores 
é boa, dialogante e respeitadora. 
· Relativamente aos recursos fornecidos pela Escola, os 
professores consideram que esta está bem equipada, 
proporcionando boas condições de trabalho. 

Imagem positiva dos 
professores sobre a sua escola. Há 
também um reconhecimento da 
Direção por parte dos restantes 
professores. 

3.2.4 Participação dos atores educativos na tomada de 
decisão 
· Nº de propostas apresentadas em órgãos consultivos (CP, 
Assembleia Geral); 
· Taxas de integração dessas propostas nas deliberações 
finais; 

Está previsto, formalmente, o 
contributo da comunidade 
educativa para a tomada de 
decisão. 
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· Descrição do processo de deliberação; 

3.6.2 Utilização de informação sobre as aprendizagens 
dos alunos; 
· Frequência da utilização de informação para os seguintes 
fins: classificação, regulação do ensino, indicação aos 
alunos para orientação dos seus próprios processos de 
aprendizagem; no pré-escolar: para orientação do educador, 
para a avaliação do processo de desenvolvimento das 
crianças; 
A informação prestada relativamente aos processos de 
aprendizagem e à utilização da mesma, tem por regra uma 
frequência trimestral a toda a comunidade, em todos os 
níveis de escolaridade, o mesmo se observando no que 
respeita às classificações e à regulação do ensino, assim 
como às indicações prestadas aos alunos e respetivas 
famílias, considerando os processos de aprendizagem 
individual. Nos casos em que se observa uma maior 
dificuldade de trabalho e de resultados menos bons, 
observa-se o reforço de contactos e informações prestadas 
aos grupos necessitados. 
Para a recolha da informação necessária utilizam-se com 
regularidade os seguintes instrumentos / procedimentos: 
observação das atividades realizadas, das atitudes e dos 
comportamentos; diálogo com os alunos; reuniões com os 
encarregados de educação; contactos com parceiros 
externos à Escola especializados tais como psicólogos, 
assistentes sociais e terapeutas 

A informação sobre as  
aprendizagens é utilizada para 
suporte à decisão. São utilizadas 
metodologias diversas para 
recolha dessa informação. 
 

4.3.2 Elogios a alunos 
· Reconhecimento e elogio ao trabalho dos alunos por parte 
dos professores; 
· Bolsas de estudo ou outros prémios para os bons 
resultados (Quadro de Excelência); 

Motivação - são dadas  
recompensas a alunos. 

4.5 Relação com a comunidade 
4.5.1 Participação dos pais na vida escolar 
· Nº de visitas para contacto com DT ou outros professores; 
· Comparência em atividades de escola; 
· Envolvimento na planificação dessas atividades; 
· Participação na elaboração do Projeto Educativo de 
Escola; 

Está formalizado o modo 
como  a comunidade participará 
regularmente na vida da escola. 

4.5.3 Imagem da escola na comunidade 
· Nº e natureza das referências a atividades em meios de 
comunicação local; 
Relativamente à informação e comunicação à comunidade 
local a Escola /Agrupamento utilizou os seguintes meios: 
publicação de um jornal escolar com carácter trimestral 
com uma tiragem média de 300 exemplares; distribuição 
semestral de Boletim Informativo com uma tiragem média 
de 800 exemplares; foram publicados artigos nos jornais 
locais sobre a Escola/Agrupamento no período de tempo 

É analisada a projeção da  
imagem da escola para o seu 
exterior e os canais de 
comunicação para o exterior.  
Há uma consciência da 
importância do reconhecimento da 
comunidade educativa pelo 
trabalho que se desenvolve na 
escola. 
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em análise; iniciou, durante o período em análise, a 
comunicação com os Encarregados de Educação via e-mail; 
construiu-se uma página na Internet tendo divulgado o 
endereço a toda a comunidade escolar; já está em 
funcionamento uma plataforma de ensino à distância 
Moodle; instalou-se no 1º piso de todo o espaço escolar um 
sistema de vídeo para transmissão de informações à 
comunidade; o Órgão de gestão, através do seu 
responsável, publicou diversos artigos de carácter científico 
em diversos jornais locais e publicou um livro sobre a 
Escola / Agrupamento. 

5.2.2 Destino dos alunos após a escolaridade 
obrigatória 
· % de alunos ingressados no ensino superior; 
· % de alunos ingressados na vida ativa; 

É efetuada uma análise do  
impacto das aprendizagens. 

Observando o Anexo VIII – Objetivos e Metas pode 
constatar-se que de um modo geral os objetivos definidos 
foram atingidos e em muitos casos ultrapassados quer ao 
nível dos objetivos organizativos, quer pedagógicos, quer 
ao nível de obras ou de aquisição de equipamentos, ou 
mesmo em termos financeiros. 
A análise realizada a estes dados está expressa nos 
relatórios trimestrais elaborados pelo Diretor e 
apresentados em Conselho Pedagógico e em Conselho 
Geral. 

São comparados os objetivos 
definidos aprioristicamente com 
os resultados alcançados, o que 
permite conhecer o que foi 
alcançado, ultrapassado e o que 
está em falta. Esta comparação é 
efetuada a diversos níveis dos 
órgãos de escola. 

O processo de avaliação interna realiza-se desde 1997. 
Em cada ano pretende-se analisar todos os dados relativos 
ao funcionamento do Agrupamento com vista a solucionar 
eventuais problemas e a melhorar o nosso desempenho para 
que isso se reflita numa melhor educação dos nossos 
alunos. 

Explica-se o contexto da AA. 
Esta existe há 15 anos (no 
momento da investigação). 
São explicitadas as potenciais 
áreas avaliadas e o objetivo da 
avaliação. 

O trabalho agora realizado observou o desempenho da 
organização nos anos 2002/03 e 2005/06, respetivamente o 
primeiro e o último ano do primeiro Projeto Educativo do 
Agrupamento, 2008/09, último ano do segundo projeto 
educativo, 2009/10 e 2010/11 respetivamente o primeiro e 
o segundo ano do atual Projeto Educativo do Agrupamento. 

A avaliação toma como 
referência a própria escola: dados 
do passado (escolhidos 
criteriosamente) e do presente. 
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Anexo XXII – Monitorização 2010_11. 
Desse modo conclui-se: 
® Foi elaborado e atualizado anualmente o Regulamento 
Interno do Agrupamento. 
® Foi elaborado e adaptado anualmente o Projeto 
Educativo do Agrupamento. 
® Foram elaborados os Projetos Curriculares de Escola, 
para a Escola Sede, para o 1º ciclo e pré-escolar. 
® Foram elaborados anualmente os Projetos Curriculares 
de Turma. 
® Foi elaborado anualmente o Plano Anual de Atividades. 
® Foram elaborados os regimentos dos diversos órgãos de 
gestão do Agrupamento./.../ 
Foi formalizado um protocolo de colaboração com uma 
escola de Cabo Verde. /.../ 
® Foi formalizado um protocolo de colaboração com o 
Colégio Infante Santo. 
® Foi levado a efeito o Projeto “Conhecer a Europa”. 
® Foi executado o Projeto E-twinning. 
® Foi concretizado o Projeto TIC no âmbito do Crie. 
® A Escola Delta foi certificada como escola de referência 
em termos de utilização e divulgação das tecnologias de 
informação e comunicação, no âmbito do programa ENIS. 

É efetuada uma listagem do 
que foi concretizado. Isto 
contribui para uma imagem 
positiva do trabalho da escola. 

Pontos Fortes 
. Clima de Escola 
. Clima de trabalho do Agrupamento 
. Liderança do órgão de gestão executivo, nomeadamente 
do Diretor 
. Estabilidade da equipa diretiva 
. Liderança de alguns órgãos de gestão intermédia 
. Estabilidade dos órgãos intermédios e do corpo docente 
. Intervenção na comunidade 
. Organização interna 

A reflexão permite identificar 
Pontos Fortes. Todos eles têm 
causas internas. Enaltece o 
trabalho das lideranças. 

Pontos Fracos 
. Turmas com elevado número de alunos 
. Diversidade de entidades que interferem no 
funcionamento e organização das escolas do 1º ciclo e Pré–
Escolar 
. Articulação entre os diferentes níveis de escolaridade, 
nomeadamente na sequencialidade dos conteúdos 
curriculares e critérios gerais de avaliação /.../ 

Contrariamente aos Pontos 
Fortes, são apontadas causas 
externas para os Pontos Fracos da 
escola. 

Oportunidades 
. Entrada em funcionamento de um novo Centro Escolar 
. Construção de um segundo Centro Escolar no 
Agrupamento 

É feita uma análise SWOT, 
reconhecendo-se a importância 
dos Fatores Exógenos. 

Constrangimentos 
. Dispersão dos espaços escolares do 1º Ciclo e Pré-Escolar 
. Famílias desestruturadas 
. Currículos extensos e desajustados /…/ 

É feita uma análise SWOT, 
reconhecendo-se a importância 
dos Fatores Exógenos. 
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Propostas 
Há, antes de mais, a referir que as propostas efetuadas no 
ano letivo anterior foram levadas a cabo. Para o ano letivo 
em vigor, esta Comissão faz as seguintes propostas: - 
Melhor definição de áreas de intervenção entre 
Agrupamento e Autarquia; - Melhor articulação das 
atividades propostas pela Autarquia, com o Plano de 
Atividades do Agrupamento; - Melhor conhecimento dos 
currículos e das respetivas linguagens utilizadas 

O relatório apresenta 
propostas de melhoria. Em todas 
elas a escola e os seus atores têm 
um papel decisivo. 

Este documento foi concluído e aprovado em Reunião 
da Comissão de Avaliação Interna no dia 20 de Outubro de 
2011 

O relatório de AA ficou 
concluído pouco tempo após o 
encerramento do ano escolar a que 
dizia respeito. 

Anexo XVI 
Resultados dos Apoios 
Anexo XVII 
Execução do PAAA 
Anexo XVIII 
Sucesso e Insucesso 
Anexo XIX 
Avaliação Interna vs Externa 
Anexo XX 
Reuniões Realizadas 
Anexo XXI 
Cumprimento das Metas Nacionais 
Anexo XXII 
Monitorização 2010_11 

Os Anexos são ilustrativos da 
diversidade de áreas avaliadas e da 
multiplicidade de referentes 
externos como termos de 
comparação. 

D2_DIT_2001_Confiança nas capacidades   

Título 'Confiança nas Capacidades' Os documentos internos 
procuram transmitir uma imagem 
positiva à comunidade escolar à 
comunidade escolar. 

Até ao momento verificaram-se já as seguintes 
alterações: elaboração do regulamento Interno; do PEE; 
/…/ dos responsáveis pelos Projetos e um novo modelo de 
administração e gestão escolar. 

Os documentos estruturantes 
foram objeto de alterações 
significativas em 2001. 

A Gestão Flexível do Currículo implicará uma 
mudança ao nível da mentalidade dos professores /…/ das 
atitudes, do trabalho a realizar, das metodologias de 
trabalho, do relacionamento entre os professores. Em 
segundo lugar, ao nível do trabalho de equipa e do assumir 
de novas responsabilidades /.../ 

Reconhece-se que a mudança 
depende muito de questões de 
atitude e culturais. 

D3_DIT_2001b_Confiança nas capacidades (cont.)   

Documento de Reflexão  Existem diversas referências 
bibliográficas portuguesas. Os 
documentos de reflexão 
constituíram uma estratégia para 
um maior envolvimento da 
comunidade escolar. 
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Na relação pedagógica dá-se uma síntese entre a 
comunicação, por parte do professor, de conteúdos 
culturais /…/ é o aluno que constrói o seu próprio saber, 
mas ao construí-lo não pode deixar de fazer apelo àquele 
que ensina, isto é ao professor 

São frequentemente 
trabalhados conceitos que constam 
nos documentos estruturantes. 

Articulação transdisciplinar entre as novas áreas 
curriculares e os conteúdos de cada uma das disciplinas 
/…/  
6. O Conselho de Turma /…/ assumir os projetos de Turma 
como base do sucesso dos alunos, ainda que este deva 
articular-se com o Projeto Educativo de escola /.../ 
7. Equipa de trabalho - Os Conselhos de Turma são o 
núcleo fundamental da escola. /.../ É usual ouvir-se dizer 
que a maioria dos Conselhos de Turma são, salvo raras 
excepções, um simples somatório de professores que dão 
aulas a um mesmo conjunto de alunos. 

Ao Conselho de Turma é dado 
um papel de destaque no ensino 
aprendizagem. 

D4_DocRefla_Documento de Reflexão   

Documento de Reflexão  "A exemplo dos anos 
anteriores em que por esta altura do ano se elaboram alguns 
documentos que possam promover a reflexão /…/ para a 
melhoria das nossas funções docentes, este ano propõe-se  
/…/ a importância do Director de turma na escola.  

O papel do DT tem uma 
grande importância na escola. 

O trabalho foi realizado /…/ fundamentalmente a partir 
das seguintes obras. 

Na produção de documentos 
internos - boletins, relatórios, etc. - 
recorrem à literatura sobre uma 
determinada matéria. 

1. A Educação como actividade interpessoal   

as actividades de ensino-aprendizagem desenrolam-se 
sempre na perspectiva de uma articulação necessária entre 
as iniciativas do aluno e do papel activo do professor /…/ 

Existe uma visão da escola 
sobre o que é o ensino-
aprendizagem. Há uma procura de 
clarificação dos conceitos. 

D5_DocReflb_Documento de Reflexão (cont.)   

2. A função orientadora do Director de Turma - A 
orientação é uma das actividades educativas que, no 
contexto escolar, adquiriu uma importância fundamental 

O papel do Director de Turma 
surge como um dos mais 
relevantes no ensino 
aprendizagem 

o Director de Turma tem, naturalmente, de dar uma 
importância decisiva à orientação na relação com os seus 
alunos /…/ 

Toda a reflexão é construída a 
partir de referências bibliográficas. 
São citados diversos autores, 
sobretudo estrangeiros. 

  O conceito 'orientação é 
trabalhado a partir de múltiplos 
autores. 

Mas a actividade do Director de Turma não se esgota 
na actividade de ensino-aprendizagem. Há toddo um 
contexto pessoal, grupal, social e institucional que 
condiciona o processo do ensino-aprendizagem. /…/ o 
professor deve conhecer tambémo contexto real dos alunos. 
Sendo assim, deverá ter em conta as necessidades reais de 
cada aluno, as suas características pessoais e sociais, bem 
como as necessidades da turma a que cada aluno pertence 

o cargo de Diretor de Turma 
está fortemente centrado no 
diagnóstico de necessidades 
individuais dos alunos. 
Boa parte da Avaliação 
diagnóstica decorre do trabalho do 
DT. 
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A acção do Director de Turma abrange todas as 
componentes do acto educativo /…/ baseando-se, para isso, 
no conhecimento da personalidade dos alunos, no seu 
relacionamento com o meio físico, pessoal e social /…/ 

  

o Director de Turma desenvolverá, ainda, nos alunos, o 
gosto pela participação efectiva no PEE, no PAA, no 
planeamento interno da EscolA. 

Trata-se de uma estratégia 
para envolver ativamente os 
alunos na vida da escola. 

o Director de Turma é o professor que atende aos 
aspectos de desenvolvimento, de maturação, de orientação 
e de aprendizagem, quer de cada alnuno, quer do todo da 
turma. 

  

D6_DocRefl_Documento de Reflexão   

5. Família, Escola e Orientação Educativa  6. O Perfil 
funcional do Director de Turma 

Este documento volta a dar 
grande ênfase ao papel do DT. 

Família e escola viveram assim durante muito tempo, 
como duas vias paralelas, através da sua perspectiva 
prioritária própria. 

Há sempre uma preocupação 
com o envolvimento das famílias 
na vida da escola. 

O Director de Turma deve manifestar um equilíbrio 
emocional que o afaste de comportamentos de insegurança, 
de ansiedade, de dominação, de impulsividade. 

 

O Director de Turma saberá planificar, coordenar, 
estimular e avaliar em ordem ao sucesso. Ele estabelece o 
ponto de união entre alunos, pais, professores e escola. É 
dinamizador da colaboração entre estes agentes educativos 
/…/ 

No fundo, o DT substitui o 
papel da Direção. 

O DT tem um papel essencial no processo de avaliação 
dos alunos. A avaliação que surge, não como um controlo 
formal, mas como uma peça /…/ é verdade que toda a 
avaliação que não se baseie num trabalho prévio de 
diagnóstico ou de autodiagnóstico perde muito do seu valor 

O DT tem um papel 
importante no diagnóstico que 
leva à caraterização da população 
escolar 

D7_DocReflx_Documento de Reflexão   

10. Tarefas do DT em relação aos pais / EE dos alunos As tarefas do DT denotam 
uma preocupação com a 
aproximação entre  a escola e a 
família. Tem características algo 
prescritivas e 'ativam' defesas 
organizacionais. 
  

À semelhança de textos anteriores, o presente texto não 
tem a pretensão de 'ensinar' nada a ninguém, nem tão pouco 
definir como deve um professor / director de turma, pautar 
a sua actuação /…/ 

  

Aproveita-se ainda para destacar a importância de 
alguns documentos existentes, relativos à abordagem dos 
temas 'avaliação' e 'competências' /…/Y Ao falarmos de 
avaliação e competências 

  

É nesse sentido que surgem o PCT, o PCEEE, o PAA e 
o RI 

Não é feita qualquer referência 
a docs de AA.  

D8_ABInf_23MAI_1999   
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Boletim Informativo nº 23 - Maio de 1999 A escola tem uma longa 
tradição de comunicação entre a 
Direção e a comunidade 
educativa, com particular destaque 
para os professores. Tal contribui 
para a afirmação do pensamento 
da Direção e para a justificação da 
sua atuação. 
Os Boletins não abordam questões 
de AA, mas são um exemplo da 
circulação de informação, 
nomeadamente no que diz respeito 
a dados da escola. 

"A Escola ..... deseja a todos os alunos e respectivos 
pais /ee, pnd e professores que tenham passado uma Páscoa 
muito Feliz. Aproveitando para recuperar forças para a 
terceira etapa deste ano lectivo que, com o esforço e 
colaboração de todos, deverá atingir os objectivos 
pretendidos por todos os interveniente no processo 
educativo. 

há um discurso mobilizador da 
comunidade escolar e a procura de 
uma partilha de responsabilidades, 
também pelo sucesso. 

  É feito um levantamento da 
atividade desenvolvida pela escola 
nos dois primeiros períodos. 

A taxa de sucesso global foi de 77% e a taxa de sucesso 
pleno de 36,1% /…/ 

São apresentados diversos 
dados relativos ao sucesso 
académico dos alunos, 
absentismo, focos de insucesso 

8. Verifica-se deste modo - ainda que não seja a única 
explicação para o facto - que as disciplinas onde os alunos 
mais faltam, são as disciplinas onde os alunos apresentaram 
maiores taxas de insucesso 

Há uma procura de 
correlacionar dados e factores 

  O Boletim Informativo 
apresenta ainda dados diversos, 
desde atividades realizadas até 
ocorrências diversas 

D9_Binf_23 MAI_1999   

16 /…/ Os alunos terão de cumprir estritamente as 
regras divulgadas 

O Boletim Informativo á 
também utilizado para transmitir 
regras e fazer advertências. 

  Indica quais as turmas que 
obtiveram melhores resultados. 

19. A escola despendeu no período em apreço 63002 
fotocópias, 8012 impulsos telefónicos, mantendo-se os 
consumos de energia eléctrica 

São quantificados os 
consumos da escola. 

20. A biblioteca escolar verificou 1558 presenças e 
registou 2141 requisições 

O sistema de monitorização 
estende-se à biblioteca escolar. 
Em '99 fazer estes cálculos tão 
intencionais foi um grande passo 
em frente e demonstrou a 
capacidade de iniciativa da escola.  
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  São apresentadas notícias 
sobre a nova constituição dos 
órgãos de gestão e os protocolos 
com entidades locais. 

  São feitas recomendações aos 
pais para que estes tenham 
comportamentos de segurança 
quando se deslocam à escola de 
automóvel. 

D10_Binf_29_2000    

Boletim Informativo n.º 29 - Outubro de 2000 Repete um pouco o figurino 
do Boletim 23 

  São referidas as reuniões dos 
DT com alunos e com pais 
antecedendo o início do ano letivo. 
Há uma preocupação com a 
segurança dos transportes 
escolares e da utilização de 
equipamentos e instalações 
específicas. 

D11_Binf_29_2000b   

Boletim Informativo .º 29 (cont.) Há um grande enfoque na 
transmissão de regras 

15. O Conselho executivo da Escola agradece, por este 
meio  a todos /…/ que têm, até ao momento manifestado o 
seu apoio ao trababalho realizado nesta escola, por toda a 
equipa de profissionais que exerce funções, numa 
demonstração clara do que é um conjunto /.../ 
  

Havia uma grande 
preocupação em transmitir 
reforços positivos à comunidade 
escolar. 

  É apresentado o calendário 
escolar, muito em linha com o que 
foi publicado no normativo. 

DJ12_Binf33_2001   

Boletim Informativo n.º 33 - Setembro de 2001 Existe uma continuidade na 
divulgação e na comunicação com 
a comunidade através de suportes 
institucionais. 

Na sequência das alterações iniciadas no sistema de 
organização e gestão das escolas no ano de 1999, o corrente 
aqno lectivo observará também profundas alterações, o que 
implicará ainda um maior diálogo entre todos os agentes 
educativos 

O novo (à altura) 
enquadramento legal promove um 
maior envolvimento dos vários 
atores da comunidade educativa. 

No ano transacto a Escola observou os seguintes 
resultados, relativamente a alguns dos seus indicadores de 
gestão: Sucesso escolar - 87%, Sucesso Pleno /…/ 
Insucesso escolar /:::/ retenções repetidas /…/ Quadro de 
excelência /…/ Abandono escolar /…/ Custo de 
funcionamento da escola por aluno /.../ Custo de 
funcionamento da escola por turma /.../ Taxa de execução 
do PAA - 108% 

A escola recolhe informações 
sobre uma diversidade de aspetos 
da vida escolar. 
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No presente ano lectivo a escola apresenta a seguinte 
realidade: (professores, não docentes, turmas, dimensão 
média da turma, alunos com ASE, alunos com transportes 
escolares  

São atualizados anualmente os 
dados caracterizadores da 
população escolar. 

Principais objetivos: Promover o sucesso educativo e 
escolar /…/ Sensibilizar a comunidade educativa para as 
normas /…/ Melhorar os resultados 

Os objetivos definidos 
centram-se no ensino-
aprendizagem. 

D12_Binf33_3_2001   

Princípios básicos de Orientação Educativa Existe uma visão da escola 
sobre a sua política educativa. 

Na sua tarefa de orientador educativo /…/ o Director de 
Turma norteia-se por princípios que são, em si próprios, 
condição de uma educação para uma vivência pessoal /…/ 

  

4. Influxo do clima e da Cultura de Escola na 
Orientação Educativa 

  

Um clima de escola adequado reveste-se de grande 
importância para os fins educativos. Segundo Brunet, o 
clima de escola é definido através de seis características: 
estrutura, autonomia, apoio, atmosfera relacional, 
motivações e implicações. 

Há um trabalho de definição e 
explicação de conceitos, tais como 
clima e cultura. 

A cultura de uma organização implica, entre outras 
coisas, valores, padrões de comportamento, costumes, vias 
normativas, etc. 

  

Podemos dizer que a cultura de escola integra um 
conjunto de princípios, de crenças e de regras básicas que, 
numa organização, são assimiladas pelos seus membros, 
diferenciando-a de outras organizações. 

  

D13_docReflex_5_2001   

7. Tarefas do DT em relação aos alunos da turma 7.1 
Informar a turma /…/ Conhecer as características da turma 
relativamente  /…/ 7.3 Recolher sugestões sobre /…/ 7.4 
Contribuir para /…/ 7.5 Acompanhar 

Reforça-se, uma vez mais, a 
importância do DT. Parte da sua 
atividade é canalizada para o 
exterior. 

8. Tarefas do DT em relação aos professores da turma  
/…/ 8.1 Recolher informações  /…/ 8.2 Informá-los das 
características da turma /…/ 8.3 Coordenar com os 
professores /…/ 

  

9. Tarefas do DT em relação à escola no seu conjunto 
como organização   9.1 Informar os órgãos de gestão da 
escola acerca  /…/ 9.2 Coordenar e sugerir a organização 
das actividades que dizem respeito à turma 

  

 

 

XXXV. Presença da Direção na EAA 

Representação dos elementos da Direção na Comissão de Avaliação Interna - Escola/AGR Delta 

Ano 
Letivo Nome Funções no órgão de gestão 

Integrou a 
Comissão 

      
de Avaliação 

Interna 
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1997/1998 P Presidente do Conselho Diretivo da Escola S 
  BP Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Escola   
  G C     

1998/1999 P Presidente do Conselho Diretivo da Escola S 
  MM Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Escola   
  GC     

1999/2000 P Presidente do Conselho Executivo da Escola S 
  RC Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Escola   
  MM     

2000/2001 P Presidente do Conselho Executivo da Escola S 
  RC Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Escola   
  AJ     

2001/2002 P Presidente do Conselho Executivo da Escola S 
  RC Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Escola   
  AJ     

2002/2003 P 
Presidente da Comissão Instaladora do Agrupamento 
de Escolas S 

  JC 
Vice-Presidente da Comissão Instaladora do 
Agrupamento de Escolas   

  MMiranda     
  FT     

2003/2004 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  MM     
  FT     

2004/2005 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  MM     
  FT     

2005/2006 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  MM     
  FT     

2006/2007 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  MM     
  SS     

2007/2008 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  MM      
  SS     

2008/2009 AP Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  MJ     
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  SS     

2009/2010 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  MM Diretora Adjunta S 
  SS Diretora Adjunta   

2010/2011 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  M M Diretora Adjunta   
  SS Diretora Adjunta   
  MT Diretora Adjunta S 

2011/2012 P Diretor do Agrupamento de escolas S 
  FM Subdiretor   
  SS Diretora Adjunta   
  SC Diretora Adjunta S 

 

 



 
 

 

F. ORGANIZAÇÃO DE FICHEIROS ELETRÓNICOS  (

XXXVI. Exemplo da organização de um Dossier de Escola 

Pasta de Escola 
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ORGANIZAÇÃO DE FICHEIROS ELETRÓNICOS  (print screen) 

rganização de um Dossier de Escola (escola Alfa) 

abilidade da Autoavaliação das Escolas – Volume II 
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Instrumentos 
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Planeamento 
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Questionamento 

 



Para a Compreensão da Sustentabilidade da Autoavaliação das Escolas – Volume II 
 
 

109 

 

Registos 

 


