
ANEXO 3

Comunicar com a Administração Educativa

Visão Doc. Código Transcrição

T1 5 5.27
Tendo em consideração os princípios da gestão por objectivos, deve ser apresentado anualmente às Direcções Regionais de Educação o 

Plano de Actividades, incluindo, entre outros, o Programa de Formação do Pessoal e o Relatório de Resultados.

T1 6 6.5
…articulação do técnico responsável pelo Programa Exames Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário (ENEB/ENES) com o 

responsável pelo referido programa em cada uma das escolas.

T1 7 7.3
O plano foi submetido à Direcção Regional respectiva até ao primeiro dia de aulas do ano lectivo, nos termos do n.º 13 do artigo 12.º do 

Despacho n.º 13 599/2006.

T1 16 16.1
…a ser disponibilizado um conjunto de informações que constitua um instrumento de regulação interna e de prestação de contas sobre a 

qualidade dos desempenhos escolares, indispensáveis à administração… e à sociedade em geral.

T3 12 12.81 …articula com a (…) ECAE e outras entidades locais para a mobilização dos recursos necessários aos apoios educativos.

Apresentação dos documentos orientadores da actividade da escola

Acompanhamento da actividade de avaliação

Prestação de contas relativamente aos desempenhos escolares.

Mobilização de recursos necessários

Dimensão T:

FUNÇÕES DE GESTÃO EXTERNA

Administrador

Gestor



ANEXO 3

Reforçar a participação de Pais e Encarregados de Educação no quotidiano da Escola

Visão Doc. Código Transcrição

U2 12 12.57
Os encarregados de educação são envolvidos no tratamento e na procura de soluções para as situações irregulares de comportamento 

ou disciplina dos seus educandos.

U2 12 12.73
…colaboração dos encarregados de educação (continuidade educativa) no apoio específico e/ou especializado desenvolvido junto dos 

seus educandos…

U2 14 14.29
Os pais e encarregados de educação conhecem como se trabalha na escola e são apoiados para saber motivar e trabalhar com os 

alunos em casa?

U2 15 15.34

No início do ano lectivo é feita uma reunião com os encarregados de educação de cada turma para apresentação do Projecto da escola, 

onde lhes é explicado como se trabalha na escola, especificamente no que se refere às estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

à avaliação.

U3 1 1.12 … política de envolvimento efectivo (…) dos encarregados de educação na vida da escola

U3 1 1.17 … participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar e nas iniciativas das escolas

U3 7 7.7 Escolas cujas actividades de enriquecimento do currículo são organizadas pelo órgão de gestão em parceria com a associação de pais.

U3 9 9.7 Dispositivo de consultoria e comunicação aos encarregados de educação e outros parceiros da escola em questões de planeamento.

U3 9 9.13 Os objectivos da escola estão claramente definidos e são comunicados aos diversos elementos da comunidade educativa.

U3 9 9.17 …encarregados de educação (…) têm um bom entendimento dos objectivos da escola e participam na sua definição.

Dimensão U:

FUNÇÕES DE GESTÃO EXTERNA
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U3 9 9.22 Os encarregados de educação e os alunos recebem um sumário com os objectivos e valores inscritos no Projecto Educativo.

U3 9 9.26
Os objectivos e valores são uma referência para (…) encarregados de educação (…) e são utilizados na avaliação da qualidade do 

serviço prestado pela escola.

U3 9 9.41
…definiu um conjunto de métodos formais e informais para auscultação dos encarregados de educação e outros parceiros, aquando da 

identificação de prioridades para os planos de acção de melhoria.

U3 9 9.43
…comunica com clareza aos encarregados de educação e outros parceiros os pontos fortes e as prioridades das acções de melhoria, 

recorrendo a diversas estratégias.

U3 9 9.45
Existem práticas institucionalizadas e diversificadas para comunicar aos encarregados de educação e outros parceiros os pontos fortes da 

escola e as áreas a melhorar.

U3 10 10.19 Envolve e mobiliza (…) pais e encarregados de educação (…) e valoriza iniciativas promotoras da segurança e bem-estar.

U3 10 10.21
Informa e consciencializa (…) pais e encarregados de educação sobre a política da escola para o desenvolvimento de uma cultura de 

segurança e bem-estar.

U3 10 10.34
…os objectivos e valores são estabelecidos em processos participados, envolvendo, nomeadamente, os órgãos de gestão da escola, (…), 

pais e encarregados de educação…

U3 10 10.38

…envolve e mobiliza (…), pais, encarregados de educação (…), na procura de maior impacto para diversas iniciativas, nomeadamente, 

através do estabelecimento de parcerias, da adesão a programas e projectos lançados por outras entidades, da partilha e delegação de 

responsabilidades, do desenvolvimento de acções de avaliação dos aspectos de contexto externo e interno, da monitorização dos 

processos e da avaliação de resultados.

U3 10 10.50
…demonstra que tem dispositivos de recolha de dados e de análise tendentes ao conhecimento de todos aqueles que têm interesse nas 

actividades da escola, na área da segurança e bem-estar, nomeadamente, associação de pais, (…), pais e encarregados de educação…

U3 10 10.66 …envolve (…), pais e encarregados de educação no processo de definição dos seus planos de acção;

U3 10 10.81
…dispõe de sistemas de informação, divulgação e comunicação abertos, de modo a promover a socialização e a transparência de 

decisões e acções, divulgando e informando (…), os pais e os encarregados de educação…

U3 12 12.8 Articulação com as famílias e a comunidade.

U3 12 12.15 Medidas de aproximação (,) colaboração e comunicação com os encarregados de educação.

U3 12 12.31 O projecto curricular tem em consideração os interesses e as expectativas da comunidade educativa não escolar.
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U3 12 12.47 Os encarregados de educação e as famílias colaboram em projectos ou programas de animação e tempos livres.

U3 12 12.74
…colaboração dos encarregados de educação e das famílias na procura de soluções pontuais ou específicas para problemas 

identificados e de resolução local.

U3 13 13.1
…a integração comunitária, como expressão da importância do contexto reflectida quer nos conteúdos e nos processos, quer nas 

pessoas e na sua participação na vida da escola.

U3 14 14.14 Qual a intervenção e os contributos das (…) entidades externas na definição e revisão dos planos da escola?

U3 14 14.28
Existe uma contínua preocupação de atrair os pais à escola e de informá-los sobre o Regulamento Interno, as estratégias educativas e 

sobre as iniciativas da escola?

U3 14 14.30
Como é promovida a participação das famílias e encarregados de educação (…) nos órgãos de administração e gestão em que têm 

assento e nas actividades da escola?

U3 14 14.32
Em que medida os pais e encarregados de educação (…) são um recurso fundamental na procura de soluções para os problemas dos 

alunos e da escola?

U3 15 15.21 É de ressalvar a boa integração das famílias e o envolvimento de toda a comunidade educativa em eventos mobilizadores.

U3 15 15.40

Há uma política de disponibilidade e bom relacionamento com as famílias, bem como a preocupação com a participação das suas 

estruturas representativas, a Associação de Pais, nas reuniões do Conselho Pedagógico, de forma a informarem-se e serem ouvidos na 

discussão da organização da escola.

Apresentação das estratégias de ensino e das rotinas da escola

Colaboração à actividade lectiva

Participação dos EE na vida da escola

Participação na elaboração dos objectivos da escola

Participação na definição e revisão dos planos de acção da escola

Participação na organização de actividades e no desenvolvimento de uma cultura de bem-estar

Profissional

Gestor
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Estabelecer relações com a comunidade educativa e promover parcerias com as 

respectivas instituições

Visão Doc. Código Transcrição

V3 12 12.68 …estabeleceu parcerias com entidades locais que lhe permitem (…) e realizar actividades para as quais a escola não dispõe de recursos.

V3 1 1.8 … às iniciativas das escolas no estabelecimento de parcerias e protocolos com várias entidades…

V3 5 5.21
Estabelecer protocolos com as autoridades ou outras entidades que possam prestar apoio sócio-educativo em diferentes domínios, 

designadamente na solução de problemas de transportes.

V3 5 5.24
Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações e trabalhos de embelezamento, com a eventual participação 

das entidades representativas da comunidade.

V3 5 5.26
Ceder as suas instalações, a título gratuito ou oneroso, à comunidade para a realização de actividades culturais, desportivas, cívicas ou 

de reconhecida necessidade, arrecadando a respectiva receita, quando a houver…

V3 9 9.14 Os objectivos da escola estão claramente definidos e são comunicados aos diversos elementos da comunidade educativa.

V3 9 9.21
Em reuniões e noutros acontecimentos públicos, os responsáveis pela gestão escolar dão uma grande importância à transmissão dos 

objectivos e valores da escola à comunidade educativa.

V3 9 9.42
…definiu um conjunto de métodos formais e informais para auscultação dos encarregados de educação e outros parceiros, aquando da 

identificação de prioridades para os planos de acção de melhoria.

V3 9 9.44
…comunica com clareza aos encarregados de educação e outros parceiros os pontos fortes e as prioridades das acções de melhoria, 

recorrendo a diversas estratégias.

V3 9 9.46
Existem práticas institucionalizadas e diversificadas para comunicar aos encarregados de educação e outros parceiros os pontos fortes da 

escola e as áreas a melhorar.

Dimensão V:

FUNÇÕES DE GESTÃO EXTERNA
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V3 9 9.81 Para analisar o impacto das suas actividades, (…) implementou um dispositivo, que tem em conta a opinião dos parceiros.

V3 9 9.87 No processo de auto-avaliação, (…) estabelece contactos regulares com (…) entidades…

V3 10 10.8
O nível de mobilização e de motivação é influenciado pelas práticas de distribuição de responsabilidades, de tarefas por diferentes 

pessoas da comunidade...

V3 10 10.9
O nível de mobilização e de motivação é influenciado pelas práticas de distribuição de responsabilidades (…) pelas parcerias que se 

estabelecem com a comunidade exterior…

V3 10 10.18 Envolve e mobiliza a comunidade educativa, (…) e outros parceiros e valoriza iniciativas promotoras da segurança e bem-estar.

V3 10 10.20
Informa e consciencializa a comunidade educativa, (…) sobre a política da escola para o desenvolvimento de uma cultura de segurança e 

bem-estar.

V3 10 10.22 Educa e forma a comunidade educativa.

V3 10 10.33
…os objectivos e valores são estabelecidos em processos participados, envolvendo, nomeadamente, os órgãos de gestão da escola, (…), 

e outros elementos da comunidade educativa…

V3 10 10.37

…envolve e mobiliza a comunidade educativa, (…) e outros parceiros, na procura de maior impacto para diversas iniciativas, 

nomeadamente, através do estabelecimento de parcerias, da adesão a programas e projectos lançados por outras entidades, da partilha 

e delegação de responsabilidades, do desenvolvimento de acções de avaliação dos aspectos de contexto externo e interno, da 

monitorização dos processos e da avaliação de resultados.

V3 10 10.41

…mantém a comunidade educativa informada sobre todos os aspectos relativos à segurança e bem-estar, nomeadamente, do ponto de 

vista dos objectivos, das iniciativas e dos resultados obtidos e da informação relevante para o desempenho de funções e a realização de 

tarefas.

V3 10 10.42

…divulga conhecimento útil a toda a comunidade educativa, para melhorar o nível de consciência dos direitos e deveres em matéria de 

segurança e bem-estar, nomeadamente, relativo ao direito de informação sobre os riscos para a saúde e a segurança, sobre medidas 

preventivas, primeiros socorros e procedimentos de emergência e sobre formação especializada, bem como, relativo ao dever de 

cooperar activamente na aplicação das medidas de prevenção, seguindo instruções de acordo com a formação recebida, e de zelar pela 

sua segurança e saúde e pela dos seus parceiros/colegas.



ANEXO 3

V3 10 10.46
…promove acções de instrução e treino, de modo a que a comunidade educativa saiba usar a informação prestada e agir face a situações 

de emergência.

V3 10 10.51
…demonstra que tem dispositivos de recolha de dados e de análise tendentes ao conhecimento de todos aqueles que têm interesse nas 

actividades da escola, na área da segurança e bem-estar, nomeadamente, (…), a comunidade educativa, (…) e outros parceiros.

V3 10 10.65 …envolve a comunidade educativa, (…) no processo de definição dos seus planos de acção;

V3 10 10.68
…cria canais de comunicação, divulgação e informação interna, para incentivar e facilitar a participação dos membros da comunidade 

educativa.

V3 10 10.76

…procede à instrução e treino da comunidade educativa, realizando, nomeadamente, exercícios de evacuação em caso de incêndio e de 

sismo (com ou sem simulacro) e acções de instrução e treino sobre, por exemplo, primeiros socorros, manuseamento dos meios de 

primeira intervenção, manuseamento de materiais e substancias laboratoriais e utilização dos sistemas de alarme e alerta existentes.

V3 10 10.77
…mobiliza e motiva a comunidade educativa, uma vez que realiza diferentes tipos de acções de formação e de sensibilização; partilha e 

distribui responsabilidades e tarefas…

V3 10 10.78
…realiza acções e actividades no âmbito das parcerias estabelecidas com outras entidades e/ou com a comunidade local e/ou no âmbito 

da sua adesão a programas ou projectos lançados por outras entidades.

V3 10 10.80
…dispõe de sistemas de informação, divulgação e comunicação abertos, de modo a promover a socialização e a transparência de 

decisões e acções, divulgando e informando a comunidade educativa…

V3 10 10.87 …utiliza dados de opinião da comunidade educativa e dos parceiros, nomeadamente, para avaliação dos níveis de satisfação.

V3 10 10.93

…demonstra que os diferentes membros da comunidade educativa foram envolvidos na consulta de opinião sobre as suas realizações no 

âmbito da segurança e bem-estar; na discussão dos resultados e na identificação de pontos fortes e fracos; na recolha de sugestões de 

melhoria.

V3 12 12.7 Articulação com as famílias e a comunidade.

V3 12 12.17 Estabelecimento de parcerias com a comunidade local.

V3 12 12.25 A comunidade escolar participou na elaboração do projecto curricular, tendo sido auscultada nesse sentido.

V3 12 12.32 O projecto curricular tem em consideração os interesses e as expectativas da comunidade educativa não escolar.
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V3 12 12.61
…tem desencadeado acções conjuntas com entidades locais, em que os alunos e o pessoal têm participado, contribuindo para o 

reconhecimento do seu papel social.

V3 12 12.62 …tem acolhido propostas de trabalho conjunto, provenientes de outras entidades locais.

V3 12 12.63 …organiza eventos em que a comunidade pode participar.

V3 12 12.67
…estabeleceu parcerias com entidades locais que lhe permitem aprofundar os conhecimentos dos alunos em diversas áreas de 

actividade, desenvolver algumas actividades de ordem social…

V3 12 12.78
…realiza actividades internas e externas de participação social e cívica, incluindo a intervenção comunitária e a colaboração em acções 

de educação social.

V3 13 13.2
…a integração comunitária, como expressão da importância do contexto reflectida quer nos conteúdos e nos processos, quer nas 

pessoas e na sua participação na vida da escola.

V3 14 14.1
Os alunos são envolvidos, em função do seu nível etário, na discussão do projecto educativo e na programação das actividades da 

escola, tal como os outros membros da comunidade educativa.

V3 14 14.15 Qual a intervenção e os contributos das (…) entidades externas na definição e revisão dos planos da escola?

V3 14 14.31
Como é promovida a participação (…) e de outros elementos da comunidade educativa nos órgãos de administração e gestão em que 

têm assento e nas actividades da escola?

V3 14 14.33
Em que medida (…) e outros actores da comunidade são um recurso fundamental na procura de soluções para os problemas dos alunos 

e da escola?

V3 14 14.41 Existem parcerias activas e outras formas de associação em áreas que favorecem ou mobilizam os alunos?

V3 14 14.44
A auto-avaliação é participada, envolvendo activamente a comunidade educativa, desde a fase de concepção até à definição de planos 

de acção para a melhoria?

V3 15 15.22 É de ressalvar a boa integração das famílias e o envolvimento de toda a comunidade educativa em eventos mobilizadores.

V3 15 15.31

…destacam-se a promoção das oportunidades de aprendizagem em modalidades alternativas para alunos desadaptados dos currículos 

regulares, estabelecendo parcerias ou articulação com outras instituições com vista ao encaminhamento futuro ou à organização de 

outras oportunidades.

V3 15 15.43
...a preocupação constante com a comunicação dos seus princípios, objectivos e metodologias, quer no interior da comunidade escolar, 

quer no exterior, divulgando informação e promovendo o debate que conduza às decisões necessárias.
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V3 15 15.46
A cooperação com outras entidades na concretização do projecto educativo é uma política assumida e contínua da escola, materializada 

numa quantidade considerável de parcerias, protocolos e projectos em curso.

V3 15 15.58 …a coesão de uma considerável maioria da comunidade educativa em torno da direcção executiva e pedagógica.

V3 16 16.2
…a ser disponibilizado um conjunto de informações que constitua um instrumento de regulação interna e de prestação de contas sobre a 

qualidade dos desempenhos escolares, (…) e à sociedade em geral.

V3 16 16.13
As parcerias são, efectivamente, um dos pontos fracos da escola que é muito criticada pela sua ausência ao nível dos cursos 

tecnológicos na ligação com o mundo do trabalho.

V3 16 16.14
Em contrapartida, há ligações e cooperação com outras entidades, nomeadamente a nível da gestão do património e da segurança dentro 

e em volta da escola.

V3 15 15.60 …a capacidade de articulação com outras entidades exteriores para a identificação de percursos alternativos para alunos em risco.

Promover a participação da comunidade na vida da escola

Os objectivos, princípios e valores são estabelecidos em processos participados

Envolve a comunidade educativa na definição dos planos de acção

Mobiliza a comunidade educativa para o desenvolvimento de uma cultura de segurança e bem-estar

Estabelecimento de parcerias que visam a captação de recursos

Contribuição da comunidade educativa para avaliação do desempenho da escola

Articulação com entidades exteriores

Apela à participação e envolvimento da comunidade educativa nas actividades da escola

Gestor
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Promover a participação e integração da autarquia no âmbito da gestão da escola

Visão Doc. Código Transcrição

W1 13 13.4
As autarquias têm a seu cargo as responsabilidades administrativas e financeiras no campo da acção social escolar e da logística do 

funcionamento destas escolas.

W3 1 1.9 … às iniciativas das escolas no estabelecimento de parcerias e protocolos (…)  nomeadamente com a autarquia…

W3 5 5.22
Estabelecer protocolos com as autoridades ou outras entidades que possam prestar apoio sócio-educativo em diferentes domínios, 

designadamente na solução de problemas de transportes.

W3 7 7.5 JI cujas actividades de animação e de apoio à família são organizadas pelo órgão de gestão em parceria com a autarquia local.

W3 9 9.15 Os objectivos da escola estão claramente definidos e são comunicados aos diversos elementos da comunidade educativa.

W3 9 9.82 Para analisar o impacto das suas actividades, (…) implementou um dispositivo, que tem em conta a opinião dos parceiros.

W3 9 9.86 No processo de auto-avaliação, (…) estabelece contactos regulares com (…) autoridades locais

W3 12 12.46 Há articulação com a Câmara Municipal na definição de estratégias e na implementação das medidas de apoio sócioeducativo.

W3 13 13.3
…a integração comunitária, como expressão da importância do contexto reflectida quer nos conteúdos e nos processos, quer nas 

pessoas e na sua participação na vida da escola.

W3 14 14.16 Qual a intervenção e os contributos das (…) entidades externas na definição e revisão dos planos da escola?

W3 12 12.80
…articula com a Câmara Municipal/Junta de Freguesia, (…) e outras entidades locais para a mobilização dos recursos necessários aos 

apoios educativos.

Participação na ASE e na logística das escolas

Estabelecimento de protocolos

Dimensão W:

FUNÇÕES DE GESTÃO EXTERNA

Profissional

Gestor
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Participação na definição dos planos de acção da escola

Participação na definição dos objectivos

Participação na auto-avaliação da escola
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Promover dinâmicas inter-escolares

Visão Doc. Código Transcrição

X2 12 12.3 …articulação entre os diferentes níveis de ensino em cada agrupamento e em cada concelho…

X3 1 1.4 A abertura à diversidade, à mudança e o sentido de inovação pedagógica.

X3 9 9.80
…toma a iniciativa de recolher informação sobre o desempenho de escolas semelhantes, para com ele se comparar, tendo em 

consideração os contextos específicos.

X3 9 9.85 No processo de auto-avaliação, (…) estabelece contactos regulares com outras escolas…

X3 9 9.99 …utiliza dados de referência de escolas comparáveis…

X3 10 10.49

…demonstra que tem dispositivos de recolha de dados e de análise tendentes ao conhecimento de todos aqueles que têm interesse nas 

actividades da escola, na área da segurança e bem-estar, nomeadamente, outras escolas do agrupamento, outros estabelecimentos de 

ensino, …

X3 10 10.91
…compara o seu desempenho com padrões de qualidade de segurança e bem-estar e/ou com o desempenho de outras escolas, 

utilizando-os como referência (benchmarking).

X3 12 12.16 Articulação com outras escolas do agrupamento e fora do agrupamento.

X3 12 12.24

O projecto curricular de escola contempla (explicitamente) a construção de interacções e formas de trabalhar, conjunta e articuladamente, 

entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo, garantindo um continuum educativo para a infância nos primeiros anos da educação básica e 

na transição para outros ciclos ou escolas.

X3 12 12.65 …participa e organiza, com outras escolas do agrupamento, acções de intervenção comunitária junto de outras entidades escolares...

X3 12 12.66
…desenvolve, com escolas não pertencentes ao agrupamento, nomeadamente de outras regiões do país e do estrangeiro, acções que 

permitem a troca de conhecimentos sobre aspectos regionais, nacionais e internacionais.

Dimensão X:

FUNÇÕES DE GESTÃO EXTERNA
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X3 12 12.72 Os alunos utilizam as tecnologias de informação e comunicação em actividades de projectos inter-escolas.

X3 15 15.9

Tendo em conta os percursos dos alunos que ingressam no ensino secundário, a escola tem notícia de que são bem sucedidos, embora 

não faça, de forma sistemática, um acompanhamento dos seus percursos, como forma de se aperceber do impacto das formações que 

ministra e das abordagens curriculares que tem desenvolvido.

X3 15 15.47
…o desenvolvimento de ofertas curriculares diversificadas, tornadas possível a partir dos esforços estabelecidos cedo no ano lectivo para 

articulação e cooperação com outras escolas…

X3 15 15.56
…a não monitorização do sucesso dos alunos nos seus percursos subsequentes ao ensino básico, como forma de avaliar o impacto das 

ofertas educativas da EBI.

X3 16 16.12
Não há ligação, nem articulações ao nível das estratégias comuns com outras escolas da comunidade, nomeadamente com aquelas de 

que são provenientes os seus alunos.

Articulação entre agrupamentos relativamente às actividades curriculares

Articula relativamente ao desempenho escolar

Abertura à diversidade, mudança e inovação

Avaliação do seu desempenho

Acompanhamento ao percurso escolar dos alunos

Profissional

Gestor
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Adequar a actividade da Escola ao quadro das dinâmicas de desenvolvimento local e 

nacional

Visão Doc. Código Transcrição

Y1 15 15.59
…tem uma visão e uma estratégia de actuação muito claras, reconhecidas no interior e no exterior da escola e que assentam num 

conhecimento profundo das (…) estratégias nacionais de reorganização e de gestão da rede escolar…

Y3 1 1.10 … participação em projectos do âmbito nacional e internacional…

Y3 9 9.72
As linhas orientadoras e os padrões de qualidade são regularmente revistos, tendo em conta as últimas recomendações e as melhores 

práticas.

Y3 9 9.98 …utiliza dados de referência nacionais…

Y3 9 9.100 …compara o seu desempenho (da Escola) com informação de referência.

Y3 10 10.23
Conhece os recursos e as características do meio envolvente que pode mobilizar e melhorar, tendo em vista a promoção de uma cultura 

de segurança e bem-estar.

Y3 10 10.52

…conhecimento das características do seu meio envolvente, nomeadamente, dos incidentes críticos ocorridos na sua área exterior, das 

condições de segurança e salubridade do meio físico exterior, dos equipamentos sociais e culturais existentes nas proximidades, das 

acessibilidades à escola por parte da comunidade educativa.

Y3 10 10.59
…demonstra que as acções planeadas assentam em análise das avaliações feitas ao meio envolvente e ao meio escolar (e nas) 

necessidades e expectativas da comunidade educativa;

Y3 10 10.88 …utiliza padrões de qualidade como referência de desempenho.

Y3 10 10.92
…compara o seu desempenho com padrões de qualidade de segurança e bem-estar e/ou com o desempenho de outras escolas, 

utilizando-os como referência (benchmarking).

Subdimensão Y:

FUNÇÕES DE GESTÃO EXTERNA
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Y3 12 12.23

O projecto curricular de escola explicita as aprendizagens a realizar pelas crianças/alunos, tendo em conta as orientações curriculares e o 

currículo nacional e as que, para além destas, a escola pretende integrar no currículo dos alunos, nomeadamente as relativas a aspectos 

regionais e locais e a aspectos de melhoria das aprendizagens e/ou de outras vertentes da vida escolar.

Y3 14 14.42
A escola / as diferentes unidades do agrupamento têm envolvimento em diferentes projectos nacionais e internacionais como forma de 

responder a problemas reais da educação local e divulga as acções e os seus resultados?

Y3 15 15.6
…tem desenvolvido uma acção mobilizadora na concretização das políticas nacionais para o currículo do ensino básico, demonstrando 

uma preocupação sistemática com o sucesso de cada aluno…

Y3 15 15.36 A escola utiliza dados nacionais das provas aferidas para referência na análise dos seus próprios resultados que considera bons…

Y3 15 15.49

No que se refere ao envolvimento em projectos, deve mencionar-se a participação activa em projectos nacionais e internacionais, 

nomeadamente no âmbito do Programa COMENIUS, cujas consequências para o desenvolvimento da escola no domínio da dinamização 

do Centro de Recursos Educativos, em conjunto com o projecto nacional das Bibliotecas Escolares…

Y3 16 16.11
A participação em projectos pedagógicos locais, nacionais e internacionais é prática de apenas um grupo minoritário dos professores e 

departamentos.

Gestão da distribuição do corpo discente em função da rede escolar

Utiliza dados de referênicas nacional para comparação com o desempenho da escola

Elabora dos planos de acção em função das características locais

Participa em projectos em diferentes âmbitos

Administrador

Gestor
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Definir regras, responsabilidades e mecanismos de controlo em resposta ao quotidiano 

escolar

Visão Doc. Código Transcrição

H1 5 5.28

…todas as políticas e procedimentos (controlos internos) estabelecidos pela tutela e pelo órgão de gestão do estabelecimento de ensino 

que contribuem para garantir, tanto quanto for praticável, a execução das políticas estabelecidas, a salvaguarda de bens e património, a 

prevenção e detecção de fraudes e erros, a precisão e plenitude dos registos contabilísticos e a preparação atempada de informação 

financeira fiável.

H1 8 8.4 …conformidade normativa na organização, na gestão e na eficácia do sistema escolar…

H1 10 10.1 Verificar as condições de segurança e bem-estar nas escolas, relativamente ao cumprimento dos normativos.

H1 11 11.7 …inscrições dos alunos autopropostos estão de acordo com o ponto 7.2 b) das Instruções para a Inscrição — Norma 01/ES/2006.

H1 11 11.11 As inscrições dos alunos autopropostos cumprem as exigências legais em vigor para 2005-2006?

H1 11 11.20 Definição dos critérios de distribuição dos estudantes pelas salas.

H1 11 11.22 Afixação das pautas de chamada para os exames a realizar nas próximas 48 horas.

H3 5 5.11
…melhorar o sistema de informação financeira e a gestão dos recursos disponíveis, bem como tornar mais eficientes os procedimentos e 

sistemas de controlo interno…

H3 9 9.24 A auto-avaliação está directamente relacionada com os objectivos e linhas orientadoras da escola.

H3 9 9.27 As prioridades do desenvolvimento escolar e os planos de acção são coerentes com os objectivos da escola.

H3 9 9.30 Os planos de acção de melhoria mostram que as áreas-chave de trabalho da escola estão sujeitas a uma avaliação regular.

H3 9 9.31 …tem uma estratégia clara para gerir as actividades de auto-avaliação em todas as áreas do seu trabalho.

Dimensão H:

FUNÇÕES DE GESTÃO OPERACIONAL
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H3 9 9.32 Existe um ciclo de auto-avaliação regular, definido e bem planeado

H3 9 9.33 O ciclo de auto-avaliação mobiliza (um) olhar globalmente para os serviços prestados…

H3 9 9.35 …definiu medidas adequadas para os planos de acção de melhoria.

H3 9 9.62 Existe monitorização e reflexão sobre a aplicação dos recursos financeiros.

H3 9 9.75 …utiliza a informação disponível para avaliar o grau de consecução dos seus objectivos.

H3 9 9.77 …definiu áreas para monitorização da eficácia.

H3 9 9.78 …utiliza uma metodologia regular e sistemática para monitorizar a eficácia global do trabalho desenvolvido na escola.

H3 9 9.84 …analisa os efeitos dos processos de auto-avaliação na melhoria dos resultados.

H3 9 9.89
As prioridades contempladas nos planos de acção foram seleccionadas a partir da auto-avaliação (…) (e) estão claramente relacionadas 

com o apoio e a .

H3 9 9.104 …utiliza estes resultados para desencadear a melhoria dos serviços prestados.

H3 10 10.2 Induzir uma cultura de segurança e bem-estar nas escolas.

H3 10 10.4
…a existência de normas e de regulamentos, nomeadamente, para a utilização de espaços e equipamentos e para a regulação de 

atitudes e comportamentos face a situações de emergência.

H3 10 10.10 …pela monitorização das políticas de segurança e bem-estar e da sua gestão.

H3 10 10.11
A monitorização envolve a criação de dispositivos de controlo e de recolha de dados, a sua análise, divulgação e discussão, sobretudo 

com todos os que tiveram responsabilidades na gestão e execução dos diferentes processos.

H3 10 10.13
…induzir (...) processos planeados e estruturados de análise e reflexão sobre o seu desempenho, conducentes à consolidação de uma 

cultura de segurança e bem-estar.

H3 10 10.24
Conhece os recursos e as características do seu meio interno que pode mobilizar e melhorar, tendo em vista a promoção de uma cultura 

de segurança e bem-estar.

H3 10 10.25
Relaciona as acções de segurança e bem-estar com os aspectos contextuais, com os objectivos e valores estabelecidos e com as 

estratégias delineadas.

H3 10 10.27 Realiza acções em diferentes áreas que garantem as condições de salubridade e segurança dos meios físicos (habitabilidade).

H3 10 10.28 Estabelece estruturas organizacionais e elabora e divulga regras para garantir a integridade física dos utilizadores (utilização).
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H3 10 10.47
…demonstra que tem dispositivos de recolha de dados e de análise tendentes ao conhecimento de todos aqueles que têm interesse nas 

actividades da escola, na área da segurança e bem-estar, …

H3 10 10.54
…conhecimento dos grupos vulneráveis ou de risco e dos potenciais riscos para a saúde, segurança e conforto de pessoas e bens, tendo 

em vista, nomeadamente, a prevenção e o controlo de situações de insegurança, perigosas e/ou incómodas.

H3 10 10.60
…estabelece planos de acção que respondem aos objectivos traçados, identificando e articulando áreas de prioridade, públicos-alvo e 

recursos necessários (…) estabelece calendários de execução e estruturas organizacionais adequadas.

H3 10 10.63 …concebe e define indicadores de execução, tendo em vista controlar e avaliar o desenvolvimento e os efeitos das acções programadas.

H3 10 10.69 Estabelece estruturas organizacionais e elabora e divulga regras para garantir a integridade física dos utilizadores…

H3 10 10.74 …dispõe de regulamentos e regras de comportamento, nomeadamente, face a situações de sismo e de incêndio…

H3 10 10.82
…possui dispositivos de controlo da realização das acções e/ou actividades, utilizando, por exemplo, indicadores, grupos de 

acompanhamento, relatórios de realização de actividades e de acompanhamento…

H3 10 10.83 …identifica factores críticos e ajusta periodicamente os processos, de acordo com a eficiência e a eficácia avaliadas…

H3 10 10.86
…utiliza diferentes tipos de dados, nomeadamente indicadores de gestão relativos à execução das acções planeadas e à evolução dos 

incidentes críticos e perigosos…

H3 12 12.60
A recepção de pais e visitantes está organizada de forma a garantir disponibilidade para o respectivo atendimento (…), dispondo de 

espaços destinados ao atendimento, tempo destinado ao atendimento e à divulgação dos horários.

H3 12 12.77 Os dados da avaliação das crianças/alunos são tidos em consideração na avaliação do desempenho da escola.

H3 14 14.22
Há algum plano e acções específicas para a integração dos professores e outros funcionários colocados pela primeira vez, ou de novo, na 

escola?

H3 14 14.36
A escola tem uma política de diferenciação que lhe permita ser conhecida e reconhecida, i.e. há áreas de excelência reconhecidas interna 

e externamente?

H3 14 14.39 Eventuais casos de absentismo ou de outros “incidentes críticos” são monitorizados e existe uma política activa para a sua diminuição?
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H3 14 14.46
Os mecanismos de auto-avaliação são um instrumento de melhoria da organização, ou seja, a autoavaliação tem impacto no 

planeamento e na gestão das actividades, na organização da escola e nas práticas profissionais?

H3 14 14.47
…conhece os seus pontos fracos, tem uma estratégia de melhoria e conhece os mecanismos necessários para a pôr em prática e 

ultrapassar dificuldades, se dispuser de autonomia?

H3 16 16.15
No entanto, não se pode ainda dizer que a auto-avaliação seja um processo que envolva a comunidade educativa e a mobilize 

globalmente.

H3 16 16.16
O grupo tem vindo a melhorar progressivamente os seus instrumentos de recolha e tratamento de informação bem como a alargá-lo a 

novos campos de análise.

Gestão dos diferentes sectores da escola

Organização da distribuição de alunos

Procedimentos administrativos no processo de avaliação

Controlo para uma gestão financeira mais eficiente

Auto-avaliação da eficácia global do trabalho da Escola

Implementação de uma cultura de segurança e bem-estar

Produção de um plano de melhoria e respectiva monitorização

Gestor

Administrador
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Definir as tarefas do pessoal e as características dos diferentes postos de trabalho

Visão Doc. Código Transcrição

I1 3 3.10
No aviso de abertura do concurso constam os elementos referidos no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, 

alterados pelos Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/98, de 7 de Julho.

I1 3 3.12 O controlo da assiduidade dos docentes é efectuado através do Modelo DEGRE P/6.

I1 3 3.13 Os regimes de prestação de trabalho e horários estão formalmente aprovados.

I1 3 3.26 A autorização para a prestação deste tipo de trabalho (trabalho extraordinário) está dependente da Direcção Regional.

I1 4 4.3 …o cumprimento das normas, regras e princípios relativos à gestão do pessoal.

I1 6 6.9 Reunião obrigatória com os Professores Coadjuvantes e Vigilantes para comunicação das respectivas atribuições

I1 7 7.2
…unidade de gestão procedeu à aprovação de um plano anual de distribuição do serviço docente, nos termos da alínea c) do n.º 3 do 

artigo 12.º do Despacho n.º 13 599/2006.

I1 7 7.9

Dos critérios definidos para a elaboração dos horários docentes constam (…) n.º de horas da componente não lectiva a nível do 

estabelecimento de ensino, tendo em conta os critérios estabelecidos no n.º 4 do artigo 5.º do Despacho n.º 13 599/2006, de 28 de 

Junho.

I1 7 7.20 Contratação nos termos dos artigos 54.º a 58.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

I1 7 7.21 Contratação — oferta de escola, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

I1 7 7.29
N.º de tempos para outras actividades de coordenação, conforme o n.º 4 do artigo 7.º do Despacho n.º 13 599/2006, de 28 de Junho; 

artigo 11.º do Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho.

I1 7 7.30 N.º de tempos da componente não lectiva, conforme o Despacho n.º 13 599/2006, de 28 de Junho.

I1 7 7.31
N.º de tempos da componente não lectiva destinados a tarefas no estabelecimento de ensino, a definir pelo órgão de gestão, conforme o 

artigo 6.º do Despacho n.º 13 599/2006, de 28 de Junho.

Dimensão I:

FUNÇÕES DE GESTÃO OPERACIONAL
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I1 7 7.32
N.º de tempos da componente não lectiva destinados a trabalho individual, conforme o artigo 5.º do Despacho n.º 13 599/2006, de 28 de 

Junho.

I1 7 7.33 N.º de tempos da componente não lectiva destinados a reuniões, conforme o artigo 6.º do Despacho n.º 13 599/2006, de 28 de Junho.

I1 7 7.34
…o n.º de semanários-horários entre 12 e 17 horas, afectos a professores do quadro de zona pedagógica, colocados nos termos dos 

artigos 48.º e 51.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

I1 7 7.35
o n.º de semanários-horários entre 8 e 11 horas, afectos a professores do quadro de zona pedagógica, colocados nos termos dos artigos 

48.º e 51.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

I1 7 7.36
…o n.º de semanários-horários até 7 horas, afectos a professores do quadro de zona pedagógica, colocados nos termos dos artigos 48.º 

e 51.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

I1 7 7.37
…o n.º de semanários-horários sem componente lectiva, afectos a professores do quadro de zona pedagógica, colocados nos termos dos 

artigos 48.º e 51.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

I1 7 7.38 o n.º de horários ocupados por docentes destacados, colocados nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

I1 7 7.39 o n.º total de horários ocupados por docentes destacados, colocados nos termos do ponto 6 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 20/2006

I1 11 11.15
Nomeação e convocação dos Professores Coadjuvantes(,) nomeação e convocação dos Professores Vigilantes (e) designação dos 

Professores Correctores e Relatores.

I1 11 11.16 Definição das funções do Secretariado de Exames.

I1 11 11.19 Distribuição dos Professores Vigilantes de acordo com as Instruções.

I2 7 7.11 Horários da amostra que não respeitam os critérios definidos pelo Conselho Pedagógico para a elaboração dos horários dos docentes.

I2 7 7.23 Registar o n.º de horários docentes que não respeitam os critérios definidos pelo Conselho Pedagógico para a sua elaboração.

I2 12 12.34 …gere o seu pessoal em função das (…) apetências naturais e das competências profissionais do pessoal da escola…

I2 12 12.35 …está atento à equidade na distribuição do serviço e ao equilíbrio no desempenho de funções.

I2 16 16.10 Não há, na distribuição do serviço docente, uma estratégia que dê atenção ao desempenho dos professores…
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I3 1 1.5 O funcionamento dos serviços administrativos por gestão de processos e atendimento personalizado.

I3 3 3.4 ...adequação dos recursos humanos e da estrutura organizativa através da análise qualitativa e quantitativa dos efectivos.

I3 3 3.11
As actas das reuniões do júri (acta com os critérios de selecção, acta de seriação dos candidatos) estão arquivadas no processo de 

concurso.

I3 3 3.15
É assegurada a segregação de funções relativamente à elaboração das folhas, ao controlo da assiduidade e pontualidade, e à emissão 

dos meios de pagamento.

I3 4 4.1 …adequação dos recursos humanos no Serviço de Acção Social Escolar nos estabelecimentos de ensino básico e secundário.

I3 5 5.12
A organização dos serviços administrativos deve assegurar a segregação de funções (…) para efeitos de uma maior eficiência e 

qualidade dos serviços.

I3 5 5.16 Definir critérios de distribuição de serviço ao pessoal não docente.

I3 5 5.17
Estabelecer critérios para a selecção de pessoal a contratar a prazo, incluindo casos de substituição temporária, e proceder à sua 

contratação.

I3 5 5.18
Gerir o pessoal de apoio no que respeita à atribuição de funções e horários, de acordo com as necessidades da escola e tendo sempre 

em conta as qualificações desse pessoal

I3 7 7.1 …grau de racionalidade e de eficácia na gestão dos recursos humanos disponíveis.

I3 7 7.8 Dos critérios definidos para a elaboração dos horários docentes constam (…) n.º máximo de turmas a distribuir a cada docente.

I3 7 7.13
N.º de horas atribuídas nos semanários-horários dos educadores titulares de grupo para supervisão pedagógica e acompanhamento da 

execução das actividades de animação e de apoio à família.

I3 7 7.14 N.º de animadores contratados para desenvolvimento de actividades de prolongamento na educação pré-escolar.

I3 7 7.18
N.º de horas atribuídas aos semanários-horários dos docentes titulares de turma para supervisão pedagógica e acompanhamento da 

execução das actividades de enriquecimento curricular.

I3 7 7.19 N.º de profissionais contratados para desenvolvimento de actividades de enriquecimento do currículo no 1.º CEB.

I3 8 8.1 …boas práticas de gestão dos recursos humanos, (…) e ainda prevenir desperdícios…

I3 8 8.5 …grau de racionalidade e a eficácia na gestão dos recursos humanos disponíveis…
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I3 9 9.40
Para implementação dos planos de acção de melhoria, (está considerada) (…) a adequada preparação dos docentes, não docentes e 

alunos.

I3 9 9.54 Existe acompanhamento e supervisão do exercício de novas funções, assim como da integração de novos docentes e não docentes.

I3 10 10.72
…dispõe de instrumentos de organização da segurança relativos, nomeadamente, a incêndio e sismo, riscos diversos (uso normal, 

intrusão, higiene e saúde), violência e indisciplina

I3 12 12.9 Gestão racional e flexível dos recursos humanos.

I3 12 12.33 O pessoal da escola é gerido de acordo com as necessidades da escola e o seu perfil profissional.

I3 14 14.18
A direcção da escola conhece as competências pessoais e profissionais dos professores e do pessoal não docente e tem-nas em conta 

na sua gestão, bem como a gestão do crédito horário?

I3 14 14.19
A relação desenvolvida entre os alunos e entre estes e os professores é considerada na constituição das turmas e na atribuição do 

serviço docente?

I3 14 14.21 São identificadas acções de formação que possam ajudar a colmatar algumas das dificuldades detectadas?

I3 15 15.1 …a identificação e gestão dos recursos humanos chave para o desempenho de funções específicas…

I3 15 15.32
A intencionalidade dos critérios de constituição de turmas nos três níveis de escolaridade, bem como a sua distribuição nos turnos de 

funcionamento da escola, poderiam ser vistas, ainda como uma estratégia de criação de oportunidades de aprendizagem…

I3 15 15.37
Os recursos humanos são geridos de forma transparente e firme, defendendo sempre em primeiro lugar a qualidade da escola e a 

utilidade para os seus destinatários.

I3 15 15.38
…a afectação dos professores às turmas e aos diferentes cargos dentro da escola, em especial, à direcção de turma, respeita sobretudo 

critérios de adequação e competência para os mesmos, sendo secundarizados os interesses pessoais ou corporativos.

I3 16 16.8
…a organização das turmas procura promover alguma estabilidade nas relações entre alunos e entre estes e professores, atribuindo, 

nomeadamente, a responsabilidade por todas as áreas curriculares não disciplinares ao director de turma.

Distribuição do serviço docenteAdministrador
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Cumprimento das normas e regras para gestão do pessoal

Distribuição do serviço docente em função de orientações do colectivo docente

Distribuição do serviço docente em função das competências profissionais

Distribuição do serviço docente em função das necessidades da serviço a prestar

Gestão dos recursos humanos em função das necessidades da escola.

Gestão racional e flexível dos recursos

Critérios de uma maior eficiência e qualidade dos serviços para a distribuição do pessoal não docente

Gestor

Profissional
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Avaliar o pessoal docente e não docente

Visão Doc. Código Transcrição

J1 3 3.6 Verificaram-se os requisitos (legais) da avaliação do desempenho

J1 3 3.9 A avaliação foi homologada pelo Presidente do Conselho Executivo/Director.

J2 3 3.8 Procedeu-se à audição do Conselho Pedagógico.

J3 9 9.47 Existem mecanismos organizados para acompanhamento e supervisão do desempenho dos docentes e não docentes.

J3 9 9.48 Os docentes e não docentes, na supervisão do seu desempenho, têm direito a um processo participado.

J3 9 9.49 A supervisão do desempenho orienta-se para o desenvolvimento profissional.

J3 9 9.57 Existem mecanismos para avaliar a qualidade das actividades de desenvolvimento profissional.

J3 9 9.71 Os docentes e não docentes utilizam as orientações como uma referência para avaliar a qualidade do seu desempenho.

J3 14 14.20
Decorrente da avaliação do desempenho dos professores e do pessoal não docente, apoiam-se e orientam-se aqueles que revelem um 

desempenho insuficiente?

Cumprimento dos requisitos legais da avaliação

Definição do procedimento de avaliação 

Contributo da avaliação para efeitos de valorização profissional

A organização dos mecanismos da avaliação

Gestor

Dimensão J:

FUNÇÕES DE GESTÃO OPERACIONAL

Administrador

Profissional



ANEXO 3

Administrar o orçamento da Escola

Visão Doc. Código Transcrição

K1 3 3.1
… como estão a ser levados à prática o regime jurídico de autonomia (Decreto-Lei n.º 43/89) e o regime de autonomia, administração e 

gestão (Decreto-Lei n.º 115-A/98).

K1 3 3.2 … pagamento dos abonos e descontos através da verificação da conformidade das práticas com a legislação

K1 3 3.5
… pagamentos de (…) vencimentos e outros abonos, (em) conformidade legal e a regularidade financeira dos pagamentos de 

gratificações.

K1 3 3.16 Os abonos são processados em conformidade com os índices e escalões das respectivas carreiras e categorias

K1 3 3.17 As gratificações são processadas ao pessoal a quem a lei reconhece esse direito.

K1 3 3.18 Os abonos são processados de acordo com a legislação em vigor.

K1 3 3.19 Os suplementos são processados de acordo com a legislação em vigor.

K1 3 3.20 A compensação das horas extraordinárias prestadas cumpre o preceituado na lei.

K1 3 3.21 O abono para falhas é processado ao pessoal que, nos termos da lei, tem direito a ele.

K1 3 3.22 A atribuição do subsídio de transporte obedece aos requisitos legais.

K1 3 3.23 O desconto para a Caixa Geral de Aposentações está de acordo com a legislação em vigor.

K1 3 3.24
As contribuições processam-se de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 67/2000, de 26 de Abril, na Portaria n.º 989/2000, de 14 de 

Outubro e na Circular n.º 8/GEF/2000, de 23 de Outubro.

K1 3 3.25
A existência de procedimentos não conformes com as regras e os princípios contabilísticos e/ou de situações de incumprimento das 

disposições legais em vigor tem consequências para a qualidade da informação.

K1 3 3.27 O montante do subsídio de refeição é fixado anualmente em diploma legal, por dia de prestação de serviço.

K1 4 4.4 …pagamento dos abonos e descontos através da verificação da conformidade das práticas com a legislação…

Dimensão K:

FUNÇÕES DE GESTÃO OPERACIONAL
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K1 5 5.8

Existência de procedimentos não conformes com as regras e princípios contabilísticos e/ou de situações de incumprimento das 

disposições legais em vigor, que acarretem consequências para a qualidade da informação contabilística e para a fiabilidade das 

demonstrações financeiras.

K1 5 5.9
Aquisição de bens e serviços que não é efectuada de acordo com o regime de realização de despesas estabelecido no Decreto-Lei n.º 

197/99…

K2 5 5.13 O processo de preparação do orçamento deve garantir a participação de todos os intervenientes.

K2 12 12.40
O pessoal docente e não docente foi auscultado na tomada das decisões respeitantes à gestão dos recursos financeiros e conhece o 

plano de gestão.

K2 9 9.60 A gestão financeira envolve processos adequados de auscultação e participação de docentes e não docentes.

K3 12 12.45 …recorre a entidades locais para financiamento de actividades que desenvolve.

K3 3 3.3 … pagamento dos abonos e descontos através da verificação da conformidade (…) fiabilidade e segurança do sistema de controlo.

K3 5 5.2 Promover práticas de gestão dos recursos compatíveis com os princípios de economia, eficiência e eficácia.

K3 5 5.3
A gestão financeira da Escola deve respeitar as regras do orçamento por actividades e orientar-se pelo plano financeiro anual e pelo 

orçamento privativo.

K3 5 5.4 …articulação entre o Projecto Educativo, o Plano de Actividades e o orçamento.

K3 5 5.5 As linhas orientadoras, definidas pela Assembleia para a elaboração do orçamento…

K3 5 5.14 O processo de preparação do orçamento deve garantir a participação de todos os intervenientes.

K3 8 8.3 …boas práticas de gestão dos recursos (…) financeiros, (…) e ainda prevenir desperdícios…

K3 9 9.9 Relação entre a utilização de recursos financeiros e físicos e o planeamento das acções de melhoria.

K3 9 9.58 Existe um plano definido para as despesas em função de necessidades identificadas.

K3 9 9.59 Existe uma utilização planeada dos recursos financeiros para apoiar a implementação das prioridades dos planos de acção.

K3 9 9.63 Existe uma utilização planeada dos recursos financeiros (…) para apoiar a melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.
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K3 9 9.65 Existe uma utilização planeada dos recursos financeiros e físicos para apoiar a melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

K3 9 9.92 Foram afectados recursos e tempo suficientes para permitir a efectiva implementação das acções de melhoria.

K3 12 12.11 Mobilização de diferentes fontes de financiamento.

K3 12 12.41
A utilização dos recursos financeiros da escola é coerente com o planeamento e a sua aplicação privilegia as áreas de intervenção 

prioritária e/ou de melhoria do desempenho.

K3 12 12.42 …dispõe de mecanismos de regulação das despesas.

K3 12 12.43 Existe equidade no financiamento das diferentes unidades escolares.

K3 12 12.44 …mobiliza os serviços e recursos (da Escola) para gerar receitas próprias.

K3 14 14.26 O uso dos recursos financeiros disponíveis está alinhado com os objectivos do projecto curricular de escola?

K3 14 14.27 A escola consegue captar verbas significativas para além das provenientes do Orçamento de Estado?

Procedimento de pagamentos conforme a legislação

Regime de gestão financeira

Participação do pessoal na gestão orçamental

Gestão eficiente e eficaz dos recursos financeiros

Rentabilização dos recursos para a obtenção de receitas extraordinárias

Elaboração e distribuição participativa do orçamento

Utilização dos recursos financeiros para a melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos

Gestor

Administrador

Profissional
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Gerir os recursos materiais

Visão Doc. Ref. Transcrição

L1 5 5.6

A escola pode tomar a iniciativa de complementar as medidas de acção social escolar previstas no Despacho n.º 15 459/2001 através da 

aplicação dos lucros da papelaria na aquisição de livros e outro material escolar a distribuir gratuitamente pelos alunos de menores recursos 

económicos.

L1 5 5.10
Aquisição de bens e serviços que não é efectuada de acordo com o regime de realização de despesas estabelecido no Decreto-Lei n.º 

197/99…

L1 5 5.15
O mobiliário e equipamentos afectos ao ASE devem constar do Cadastro e Inventário de Bens do Estado (CIBE), cuja organização é 

regulada pela Portaria n.º 671/2000 (2.ª série).

L1 11 11.28 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas às provas realizadas, talões e números convencionais.

L2 10 10.57
…conhecimento das necessidades dos seus recursos humanos em matéria de segurança e bem-estar, tendo em vista, nomeadamente, (…) 

(na) implementação de sistemas de informação, divulgação.

L3 1 1.1 A aposta firme na utilização das TIC como recurso de gestão organizativa…

L3 3 3.14 É utilizada uma aplicação informática para o processamento das remunerações e outros abonos.

L3 4 4.2 …práticas de gestão dos recursos compatíveis com os princípios de eficácia, eficiência e economia.

L3 5 5.1 Promover práticas de gestão dos recursos compatíveis com os princípios de economia, eficiência e eficácia.

L3 5 5.7
Os lucros apurados podem, igualmente, ser aplicados na aquisição de livros e software educativo destinados à biblioteca e ao centro de 

recursos, e na atribuição de prémios em concursos realizados no estabelecimento de ensino.

L3 5 5.19
Inventariar as carências e os recursos necessários no domínio do apoio sócio-educativo aos alunos, submetendo o respectivo plano de acção 

aos serviços competentes.

Dimensão L:

FUNÇÕES DE GESTÃO OPERACIONAL



ANEXO 3

L3 5 5.25 Adquirir o material escolar necessário.

L3 8 8.2 …boas práticas de gestão dos recursos (…) materiais, (…) e ainda prevenir desperdícios…

L3 9 9.39 Para implementação dos planos de acção de melhoria, estão considerados os recursos necessários…

L3 9 9.66 Existe uma utilização planeada dos recursos financeiros e físicos para apoiar a melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

L3 9 9.93 Foram afectados recursos e tempo suficientes para permitir a efectiva implementação das acções de melhoria.

L3 9 9.97 …utiliza dados quantitativos recolhidos no seu sistema de informação.

L3 10 10.62
…estabelece planos de acção que respondem aos objectivos traçados, identificando e articulando áreas de prioridade, públicos-alvo e 

recursos necessários…

L3 15 15.53 …a criatividade na utilização das TIC como recurso de informação e como instrumento estruturador de aprendizagens.

Aquisição de bens

Distribuição em função das necessidades dos recursos humanos

Gestão eficiente, eficiente e económica dos recursos

Utilização dos recursos para a melhoria das aprendizagens dos alunos

Utilização dos recursos para uma implementação eficaz das acções de melhoria

Utilização de recursos no apoio à gestão administrativa

Gestor

Administrador

Profissional



ANEXO 3

Organizar e qualificar a funcionalidade dos espaços da Escola

Visão Doc. Código Transcrição

M1 11 11.5
…as instalações dos estabelecimentos de ensino permitem a realização dos exames nas condições previstas no número 5.3 do ponto 5, 

referente a salas e vigilância, da Norma 02/ES/2006.

M1 11 11.27 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas aos enunciados das provas.

M1 11 11.29
Criação de condições de sigilo/segurança das provas no trânsito interno antes da entrega às forças de segurança para posterior 

transporte ao Agrupamento.

M3 5 5.20
Autorizar a formação de grupos ou a contratação de serviços de entidades exteriores à escola para efeitos de exploração, organização e 

funcionamento do serviço de bufete, cantina e papelaria.

M3 5 5.23 Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações e trabalhos de embelezamento…

M3 9 9.67 Existe uma utilização planeada dos recursos financeiros e físicos para apoiar a melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

M3 9 9.94 Foram afectados recursos e tempo suficientes para permitir a efectiva implementação das acções de melhoria.

M3 10 10.3 …a existência de programas correntes de manutenção e conservação e de programas específicos de prevenção de situações de risco.

M3 10 10.53

…conhecimento das suas necessidades em termos materiais, no âmbito das condições de segurança e bem-estar, tendo em vista, 

nomeadamente, a melhoria da funcionalidade, do conforto e da aprazibilidade do seu espaço construído, a realização de acções de 

manutenção e/ou conservação e a elaboração e implementação de planos de segurança.

M3 10 10.71
…realiza acções e actividades incluídas (em) (…) programas correntes de manutenção e de conservação de instalações, equipamentos, 

dispositivos e infra-estruturas.

Dimensão M:

FUNÇÕES DE GESTÃO OPERACIONAL
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M3 12 12.59
As crianças/alunos e o pessoal estão implicados e participam no arranjo e cuidado dos espaços (na sua decoração, na higiene e limpeza 

e na definição de critérios e normas de utilização), tornando-os agradáveis e promotores de uma atmosfera estimulante.

M3 14 14.23 Há, a todos os níveis, preocupação com manutenção, segurança e salubridade?

M3 14 14.25
Os recursos, espaços e equipamentos (nomeadamente cantina, laboratórios, biblioteca e outros recursos de informação) estão acessíveis 

e bem organizados?

M3 14 14.24 As condições laboratoriais são adequadas? Existem espaços específicos para as actividades de formação artística e educação física?

M3 16 16.4
Há também alguns espaços de excelência, como o Ginásio, a Cozinha e o Refeitório, que foram pensados para uma apropriação por 

parte da comunidade educativa, promovendo a facilitação dos processos e o bem-estar.

organizar os espaços da escola para actividade lectiva

Reparação e manutenção dos espaços para uma acessibilidade e organização

Explorar a rentabilidade dos espaços

Utilização dos espaços para a melhoria da aprendizagem dos alunos

Utilização dos espaços para a implementação de acções de melhoria

Administrador

Gestor
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Motivar o pessoal na participação da vida Escola

Visão Doc. Código Transcrição

N1 11 11.14
Nomeação e convocação dos Professores Coadjuvantes(,) nomeação e convocação dos Professores Vigilantes (e) designação dos 

Professores Correctores e Relatores.

N2 12 12.26 O projecto curricular de escola contempla os interesses e expectativas manifestados por pessoal docente e não docente.

N2 12 12.38 …desencadeia acções de integração e motivação dos funcionários (…), sempre que possível, consideradas as suas preferências.

N2 12 12.54 É feito o acolhimento e a integração dos novos professores.

N3 1 1.7 … motivação em empenho do corpo docente e não docente…

N3 1 1.11 … política de envolvimento efectivo dos alunos (…)  na vida da escola…

N3 9 9.1 …desenvolvimento de uma cultura de aperfeiçoamento institucional focalizado e estratégico.

N3 9 9.2
…cultura de qualidade, exigência e responsabilidade, mediante uma atitude crítica de auto-questionamento, tendo em vista o incremento 

da qualidade dos processos e dos resultados.

N3 9 9.3 Condições para uma efectiva partilha e compreensão dos objectivos (da Escola).

N3 9 9.6 Participação em actividades de auto-avaliação.

N3 9 9.16 Docentes, não docentes, (…) e alunos têm um bom entendimento dos objectivos da escola e participam na sua definição.

N3 9 9.23 Existe uma estratégia de promoção dos objectivos e valores bem definida por parte dos responsáveis pela gestão escolar.

N3 9 9.37 Docentes, não docentes e alunos estão empenhados nas actividades de auto-avaliação.

N3 9 9.38 Docentes, não docentes e alunos participam na concepção dos planos de acção de melhoria

N3 9 9.61 A gestão financeira envolve processos adequados de auscultação e participação de docentes e não docentes.

Dimensão N:

FUNÇÕES DE RELAÇÕES HUMANAS
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N3 9 9.73 O papel dos docentes e não docentes no processo de auto-avaliação está bem definido e é do seu conhecimento.

N3 9 9.82 Os docentes e não docentes recolhem e analisam um conjunto de informação relevante.

N3 9 9.95 …procura sistematicamente envolver os docentes e não docentes na avaliação dos resultados educativos.

N3 9 9.103
…recorre a um conjunto de estratégias e metodologias para conhecer os pontos de vista dos diversos interessados sobre a qualidade do 

serviço prestado.

V3 10 10.6

Para que os membros da comunidade escolar se apropriem de certas boas práticas pressupõe-se que são desenvolvidos conjuntos de 

procedimentos, por parte dos responsáveis da escola, no sentido de os mobilizar ou motivar para a relevância destas questões e para a 

sua condição de co-variáveis do clima e da satisfação com a escola.

N3 10 10.7
O nível de mobilização e de motivação é influenciado pelas práticas de distribuição de responsabilidades, de tarefas por diferentes 

pessoas da comunidade...

N3 10 10.12
A monitorização envolve a criação de dispositivos de controlo e de recolha de dados, a sua análise, divulgação e discussão, sobretudo 

com todos os que tiveram responsabilidades na gestão e execução dos diferentes processos.

N3 10 10.15 Os objectivos e valores são claros, partilhados e divulgados.

N3 10 10.26 Desenvolve processos de participação na concepção do planeamento das acções relativas à segurança e bem-estar.

N3 10 10.29 Estabelece estruturas organizacionais e elabora e divulga regras para garantir a integridade física dos utilizadores (utilização).

N3 10 10.30
Promove o envolvimento individual e colectivo de modo a desenvolver comportamentos e atitudes construtivas e responsáveis e a 

apropriação de boas práticas (apropriação).

N3 10 10.32
…os objectivos e valores são estabelecidos em processos participados, envolvendo, nomeadamente, os órgãos de gestão da escola, os 

departamentos e os serviços…

N3 10 10.58 Desenvolve processos de participação no planeamento das acções relativas à segurança e bem-estar.

N3 10 10.61
…estabelece planos de acção que respondem aos objectivos traçados, (…) define e delega responsabilidades e funções, define e 

distribui tarefas, e estabelece calendários de execução e estruturas organizacionais adequadas.

N3 10 10.70
Promove o envolvimento individual e colectivo, de modo a desenvolver comportamentos e atitudes construtivas e responsáveis, e a 

apropriação de boas práticas.

N3 10 10.90 …promove a análise dos pontos fortes e fracos dos resultados obtidos…

N3 12 12.5 Participação na elaboração do projecto curricular.



ANEXO 3

N3 12 12.12 Promoção de práticas de solidariedade e de colaboração.

N3 12 12.48 Os alunos são consultados e envolvidos na tomada de decisões sobre a vida e o trabalho da escola.

N3 12 12.49
As propostas provenientes dos diferentes grupos da comunidade escolar são valorizadas e tidas em consideração na organização da vida 

escolar.

N3 12 12.53
Os alunos participam activamente na construção e na prática de regras de convivência, com vista à promoção da autonomia e da 

educação para a cidadania

N3 14 14.2 Que tipo de responsabilidades concretas na vida da escola são atribuídas aos alunos?

N3 14 14.17 Como participam os diversos actores na definição das prioridades e das actividades?

N3 14 14.37 Os responsáveis da escola e das diferentes estruturas conhecem bem a sua área de acção, têm uma estratégia e estão motivados?

N3 14 14.45
A auto-avaliação é participada, envolvendo activamente a comunidade educativa, desde a fase de concepção até à definição de planos 

de acção para a melhoria?

N3 15 15.23
…o sentimento comum em docentes, não docentes e alunos de que são membros significativos, auscultados com frequência, com 

liberdade de expressão…

N3 15 15.24
…são visíveis estratégias formativas junto dos delegados de turma, que respondam à sua vontade de maior participação dos alunos nas 

decisões da escola…

N3 16 16.7
Embora haja uma Associação de Estudantes, não lhes são atribuídas responsabilidades ao nível das estratégias de acção junto dos 

alunos.

Nomeação para cargos de funções extraordinárias constituidas pela tutela

A organização da escola obedece a interesses dos docentes

Definição de estratégias de integração a novos docentes

4 Participam no desenvolvimento de um cultura de aperfeiçoamento institucional

1 Promoção de uma política de envolvimento dos docentes e discentes

2 Participação da comunidade escolar na construção de uma escola com sentido partilhado

Profissional

Gestor

Administrador
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3 Participação na aplicação de mecanismos de monitorização e na discussão dos resultados

5 Motivação dos alunos para uma maior participação na vida escolar.
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Definir planos de formação para a melhoria da competência profissional

Visão Doc. Código Transcrição

O1 3 3.7 … cumpridas as disposições legais relativas à obtenção da formação contínua certificada.

O2 9 9.51 Os docentes e não docentes têm acesso a formação adequada às suas necessidades.

O2 9 9.55 As prioridades nos planos de acção têm em conta as necessidades de desenvolvimento profissional.

O2 9 9.56 O desenvolvimento profissional dos recursos humanos é parte das prioridades dos planos de acção de melhoria.

O2 10 10.55
…conhecimento das necessidades dos seus recursos humanos em matéria de segurança e bem-estar, tendo em vista, nomeadamente, 

(…), a implementação de acções de sensibilização e de formação, …

O2 12 12.37
…assegura uma formação interna conducente à preparação dos seus profissionais e à superação das suas dificuldades, tendo em 

consideração o levantamento das necessidades de formação do pessoal…

O3 9 9.8 Relação do desenvolvimento profissional com o planeamento das acções de melhoria.

O3 9 9.28 As prioridades do desenvolvimento escolar e os planos de acção são coerentes com os objectivos da escola.

O3 9 9.36 …definiu medidas adequadas para os planos de acção de melhoria.

O3 9 9.50
…organizou com eficácia actividades de desenvolvimento profissional, tendo em linha de conta as necessidades individuais e de melhoria 

da escola.

O3 9 9.52
Para a execução do plano de desenvolvimento profissional também são mobilizadas as competências dos próprios recursos humanos da 

escola.

O3 9 9.53
Ao planear o desenvolvimento profissional, é tida em consideração a avaliação de situações da mesma natureza anteriormente 

implementadas.

Dimensão O:

FUNÇÕES DE RELAÇÕES HUMANAS
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O3 9 9.90
As prioridades contempladas nos planos de acção foram seleccionadas a partir da auto-avaliação (…) (e) estão claramente relacionadas 

com o apoio e a melhoria da aprendizagem dos alunos e com a maximização dos resultados educativos.

O3 9 9.105 …utiliza estes resultados para desencadear a melhoria dos serviços prestados.

O3 10 10.44

…divulga conhecimento útil a toda a comunidade educativa, para melhorar o nível de consciência dos direitos e deveres em matéria de 

segurança e bem-estar, nomeadamente, relativo ao direito de informação sobre os riscos para a saúde e a segurança, sobre medidas 

preventivas, primeiros socorros e procedimentos de emergência e sobre formação especializada, bem como, relativo ao dever de 

cooperar activamente na aplicação das medidas de prevenção, seguindo instruções de acordo com a formação recebida, e de zelar pela 

sua segurança e saúde e pela dos seus parceiros/colegas.

O3 10 10.45
…promove acções de formação e de sensibilização diferenciadas (cursos, seminários, debates, exposições) para diferentes grupos de 

destinatários…

O3 10 10.75

…procede à instrução e treino da comunidade educativa, realizando, nomeadamente, exercícios de evacuação em caso de incêndio e de 

sismo (com ou sem simulacro) e acções de instrução e treino sobre, por exemplo, primeiros socorros, manuseamento dos meios de 

primeira intervenção, manuseamento de materiais e substancias laboratoriais e utilização dos sistemas de alarme e alerta existentes.

O3 12 12.10 Formação centrada na escola.

O3 12 12.36
…assegura uma formação interna conducente à preparação dos seus profissionais e à superação das suas dificuldades, tendo em 

consideração a actividade escolar e as acções de melhoria do seu desempenho…

O3 14 14.7
Que tipo de acções de formação se organizam para o desenvolvimento profissional dos docentes nas respectivas áreas científicas e 

didácticas?

O3 15 15.15
…um projecto claro, (…), reveladora da leitura que a escola faz do seu contexto interno e das respostas educativas que preparou, no uso 

das suas margens de autonomia, quer por um programa contínuo e sistemático de formação de professores.

O3 15 15.39
Merecem destaque as acções de sensibilização e formação que enquadraram a modernização dos serviços administrativos e a melhoria 

da sua capacidade de resposta.

O3 15 15.45 …fazer com que os restantes docentes frequentem acções de formação em áreas e abordagens educativas inovadoras.
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Obtenção de formação contínua certificada segundo a legislação em vigor

Realização de formação segundo as necessidades dos docentes e não docentes

Os planos de melhoria tem como prioridade o desenvolvimento profissional

2
Organização do plano de desenvolvimento profissional (formação) em função das necessidades individuais e da melhoria da escola

1 Relação entre o desenvolvimento profissional e o planeamento das acções de melhoria

3 Exemplos de modalidades de formação

Gestor

Administrador

Profissional
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Gerir os conflitos

Visão Doc. Código Transcrição

P3 12 12.13 Ambiente de disciplina e tranquilidade.

P3 12 12.50 …estimula o relacionamento e a cooperação entre crianças/alunos e destas com os adultos.

P3 12 12.51 Existem práticas de colaboração e respeito solidário.

P3 12 12.52
…desenvolve acções que incentivam o relacionamento interpessoal e a cooperação entre os diferentes grupos, nomeadamente docentes 

e não docentes.

P3 12 12.55 Estão previstos momentos de reflexão dos diferentes grupos sobre o ambiente e a conduta pessoal.

P3 12 12.56
Os problemas relacionais e de comportamento pessoal são alvo de atenção por parte dos responsáveis e existem estratégias de 

superação de dificuldades (no sentido de lidar com os problemas de disciplina cuidadosamente e com autoridade).

P3 12 12.58 A qualidade do ambiente educativo é debatida com os alunos e as suas sugestões são valorizadas.

P3 14 14.3
Como se cultiva nos alunos e em todos os que trabalham na escola o respeito pelos outros, o espírito de solidariedade, a 

responsabilidade pelo bem-estar dos outros e a convivência democrática?

P3 14 14.4 Existe um código de conduta que, explícita ou implicitamente, contribui para um clima tranquilo e propício à aprendizagem?

P3 15 15.19

Todos os problemas relacionados com o comportamento e disciplina são encarados (…) de forma saudável e sensata, confiando e 

elogiando a actuação consciente e consistente do Conselho Executivo nesta matéria, com os seus membros envolvidos pessoalmente na 

pacificação e na procura de soluções para situações de conflito.

P3 15 15.20
…procurando agarrar os alunos mais desintegrados, algo que só tem sido possível através de uma intervenção continuada no tempo, 

guiada por muita dedicação e grande habilidade.

P3 16 16.17 Ausência de cooperação interna, e os conflitos são, em geral, mal dirimidos;

Dimensão P:

FUNÇÕES DE RELAÇÕES HUMANAS
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1 Incentivo para o desenvolvimento de um clima de respeito e de tranquilidade

2 Estimulo para a cooperação interna

3 Resolução de problemas

Gestor



ANEXO 3

Difundir a informação

Visão Doc. Código Transcrição

Q1 10 10.5 …a divulgação e a observância daquelas normas e regulamentos.

Q1 11 11.17 Reunião com os Professores Coadjuvantes para comunicação das respectivas atribuições.

Q1 11 11.18 Reunião obrigatória com os Professores Vigilantes para comunicação das respectivas atribuições.

Q1 11 11.21 Afixação da informação relativa aos exames.

Q2 9 9.69 As orientações dirigidas aos docentes e não docentes são específicas e práticas.

Q2 12 12.39 Os contributos individuais e de grupo da iniciativa do pessoal são valorizados junto da comunidade educativa.

Q3 9 9.5 Divulgação dos objectivos e valores.

Q3 9 9.12 Os objectivos da escola estão claramente definidos e são comunicados aos diversos elementos da comunidade educativa.

Q3 9 9.20
Os objectivos da escola são devidamente apresentados em publicações escolares (ex.: guias informativos para os encarregados de 

educação e para os alunos) e noutros documentos e suportes de comunicação, tais como a página da escola na Internet.

Q3 9 9.68 As orientações sobre práticas e padrões de qualidade a atingir nos processos estratégicos são amplamente difundidas.

Q3 9 9.70
As orientações dirigidas aos docentes e não docentes (...) servem para assegurar, de um modo consistente, um desempenho de elevada 

qualidade em todos os sectores de pessoal e na escola em geral.

Q3 9 9.88 Os docentes e não docentes têm em conta as recomendações provenientes do exterior para a melhoria da qualidade do serviço prestado.

Q3 9 9.91
Os docentes e não docentes compreendem claramente o objectivo das actividades a desenvolver e estão conscientes dos limites 

temporais para a sua realização.

Dimensão Q:

FUNÇÕES DE RELAÇÕES HUMANAS



ANEXO 3

Q3 9 9.96 Os docentes e não docentes têm acesso aos dados relevantes e indicadores de qualidade do desempenho.

Q3 10 10.16 Os objectivos e valores são claros, partilhados e divulgados.

Q3 10 10.35
…existe uma estratégia de promoção e divulgação dos objectivos e valores inerentes ao desenvolvimento de uma cultura de segurança e 

bem-estar.

Q3 10 10.43

…divulga conhecimento útil a toda a comunidade educativa, para melhorar o nível de consciência dos direitos e deveres em matéria de 

segurança e bem-estar, nomeadamente, relativo ao direito de informação sobre os riscos para a saúde e a segurança, sobre medidas 

preventivas, primeiros socorros e procedimentos de emergência e sobre formação especializada, bem como, relativo ao dever de 

cooperar activamente na aplicação das medidas de prevenção…

Q3 10 10.48
…demonstra que tem dispositivos de recolha de dados e de análise tendentes ao conhecimento de todos aqueles que têm interesse nas 

actividades da escola, na área da segurança e bem-estar, …

Q3 10 10.67
…cria canais de comunicação, divulgação e informação interna, para incentivar e facilitar a participação dos membros da comunidade 

educativa.

Q3 10 10.73

…dispõe de informação de segurança afixada, nomeadamente, de instruções para utilização de material e equipamento específico (nos 

laboratórios, nas oficinas, nos espaços desportivos), de informação relativa às entidades responsáveis pelos equipamentos desportivos, 

ao número nacional de socorro, etc.

Q3 10 10.79
…dispõe de sistemas de informação, divulgação e comunicação abertos, de modo a promover a socialização e a transparência de 

decisões e acções, divulgando e informando a comunidade educativa, os pais e os encarregados de educação…

Q3 10 10.89 …divulga, de diferentes formas, a informação recolhida e tratada, para conhecimento e debate, envolvendo diferentes destinatários…

Q3 12 12.29
A escola/agrupamento divulgou os objectivos da sua actividade e diligenciou junto da comunidade educativa no sentido da sua 

compreensão e partilha por todos.

Q3 12 12.64 Os sistemas de comunicação com os encarregados de educação adoptados (…) garantem a transmissão e a recolha da informação.

Q3 15 15.11

Em áreas específicas, como a leitura, o ensino experimental, ou as tecnologias de informação, a escola conta com um trabalho 

diversificado, coerente e inovador na valorização das competências, ou saberes em uso, e das atitudes face à escola e às aprendizagens, 

procurando envolver os vários ciclos e turmas.
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Q3 15 15.42
…a preocupação constante com a comunicação dos seus princípios, objectivos e metodologias, quer no interior da comunidade escolar, 

(…), divulgando informação e promovendo o debate que conduza às decisões necessárias.

Q3 15 15.54 …a qualidade da documentação disponibilizada a toda a comunidade educativa.

Prestação de informação relativamente a funções a atribuir

Prestação de informação relativamente a normas e regulamentos

Difusão de informações relativamente à actividade docente

2 Recomendações para a melhoria da qualidade do serviço

1 Divulgação e partilha de objectivos

3 Divulgação de informação para uma maior participação

Gestor

Administrador

Profissional
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Reforçar a constituição e operacionalização de projectos

Visão Doc. Código Transcrição

R1 14 14.43
Em particular, a escola participa em projectos dos programas Ciência Viva, rede nacional das Bibliotecas Escolares, Escolas Promotoras 

da Saúde, TIC ou outras iniciativas semelhantes?

R1 7 7.25
…total de turmas, as que são constituídas ao abrigo de outros projectos, incluindo TEIP, e registar, em observações, o nome dos 

projectos e a legislação aplicável.

R3 1 1.6
Desenvolvimento de projectos de melhoria que envolvam os agentes escolares e que fixem metas de sucesso e de redução do abandono 

escolar.

R3 1 1.22
Desenvolvimento de projectos de melhoria que envolvam os agentes escolares e que fixem metas de sucesso e de redução do abandono 

escolar.

R3 10 10.39
…adesão a programas e projectos lançados por outras entidades, da partilha e delegação de responsabilidades, do desenvolvimento de 

acções de avaliação dos aspectos de contexto externo e interno, da monitorização dos processos e da avaliação de resultados.

R3 10 10.40

…valoriza e reconhece as iniciativas promotoras da segurança e bem-estar, nomeadamente, as que se referem à melhoria da qualidade 

do ambiente escolar (campanhas de embelezamento da escola; à preservação do património escolar; ao levantamento de diverso tipo de 

material e equipamento e sua catalogação; etc.), a campanhas de promoção da escola.

R3 10 10.85
…realiza reuniões de coordenação e análise do desenvolvimento dos processos estratégicos com os responsáveis pelas acções e 

actividades.

R3 12 12.71 Desenvolvimento de projectos pluridisciplinares, com envolvimento dos alunos (desde a concepção à comunicação de resultados).

Dimensão R:

FUNÇÕES DE RELAÇÕES HUMANAS
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R3 14 14.40 Existe abertura à inovação e capacidade de mobilizar os apoios necessários para a tornar consistente?

R3 15 15.3
…envolvimento em grandes e pequenos projectos mobilizadores para novas áreas do conhecimento e das expressões artísticas e 

desportivas…

R3 15 15.52
…a capacidade de usar a autonomia de que dispõe para organizar uma estrutura escolar integradora de iniciativas e projectos 

diversificados.

Participação em Projectos definidos pela Tutela.

2 Estratégias de reforço à participação do pessoal

1 Constituição de projectos de melhoria para desenvolvimento de determinadas serviços da escola

Administrador

Gestor
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Exercer a autoridade hierárquica

Visão Doc. Código Transcrição

S3 12 12.14 Ambiente de disciplina e tranquilidade.

S3 15 15.18
Existe um código de conduta que todos mostram conhecer e existem regras de funcionamento claras que estão na base do ambiente de 

respeito mútuo e da evidente aceitação por todos da liderança e autoridade instituídas.

Dimensão S:

FUNÇÕES DE RELAÇÕES HUMANAS
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Constituir os objectivos e metas da Escola

Visão Doc. Código Transcrição

A1

A2 9 9.18 Os objectivos da escola dão uma atenção adequada à aprendizagem e ao ensino.

A2 12 12.20 …definem objectivos a atingir pela escola relativos à melhoria do desempenho dos professores e outros profissionais.

A3 1 1.3 A visão estratégica e o sentido de responsabilidade dos órgãos de direcção e gestão da escola.

A3 1 1.13 … produção de objectivos para a melhoria dos resultados escolares.

A3 9 9.4 Enfoque dos objectivos da escola na melhoria do sucesso escolar.

A3 9 9.19 Os objectivos da escola mostram uma clara preocupação com a maximização dos resultados escolares e com o sucesso dos alunos.

A3 9 9.25
Os objectivos e valores são uma referência para docentes, não docentes (…) e alunos, e são utilizados na avaliação da qualidade do 

serviço prestado pela escola.

A3 9 9.29 As prioridades focam-se na qualidade do serviço prestado pela escola em áreas importantes e nucleares.

A3 10 10.14 Os objectivos e valores são claros, partilhados e divulgados.

A3 10 10.17
Os objectivos promovem as questões da segurança e bem-estar como valores a desenvolver de modo consciente, integrado e 

sistemático.

A3 10 10.31
…os objectivos e valores são estabelecidos em processos participados, envolvendo, nomeadamente, os órgãos de gestão da escola, os 

departamentos e os serviços, e outros elementos da comunidade educativa, pais e encarregados de educação.

A3 10 10.36
…concebe os seus objectivos relativos à segurança e bem-estar numa perspectiva transversal e articulada com outros domínios 

educativos, nomeadamente, a cidadania, o ambiente e a saúde, procurando desenvolver uma cultura específica.

A3 12 12.18
Os objectivos formulados (…) constituem orientação para o desempenho escolar (e) são estabelecidos padrões de qualidade (metas) 

para esse desempenho.

SubDimensão A:

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS
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A3 12 12.19 …definem objectivos a atingir pela escola relativos à melhoria das aprendizagens dos alunos e resultados escolares.

A3 12 12.21 …definem objectivos a atingir pela escola relativamente ao relacionamento com encarregados de educação e comunidade educativa.

A3 14 14.6 Há metas e objectivos de excelência quer ao nível dos processos quer dos resultados?

A3 15 15.51

…observam-se sintomas de uma certa rigidez e fechamento do grupo dominante, o que pode contribuir para uma certa “absolutização" de 

um paradigma educativo em detrimento de uma perspectiva multi-paradigmática a desenvolver ao longo dos ciclos conforme os seus 

objectivos específicos e as necessidades cada vez mais complexas dos jovens adolescentes que constituem parte significativa da 

população escolar.

Visão estratégica

Melhoria dos resultados escolares e do sucesso dos alunos

Referência para a qualidade do serviço prestado pela escola

Objectivos partilhados

Definição de objectivos à luz das necessidades da comunidade e contexto escolares
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Articular e enquadrar o currículo face à Escola e à comunidade educativa

Visão Doc. Código Transcrição

B1 2 2.5
Planificar e adequar à realidade da escola ou do agrupamento de escolas a aplicação dos planos de estudo estabelecidos a nível 

nacional.

B1 12 12.79
O projecto curricular de escola explicita as aprendizagens a realizar pelas crianças/alunos, tendo em conta as orientações curriculares e o 

currículo nacional…

B1 15 15.12 …pôr em evidência como os projectos curriculares têm sido cumpridos face ao projecto curricular nacional.

B1 15 15.41 …assentam num conhecimento profundo das orientações políticas nacionais para a reorganização curricular do ensino básico…

B2 12 12.28 O projecto curricular de escola prevê formas de articulação e de colaboração entre professores que têm intervenção conjunta, como, por 

B3 1 1.15 … oferta educativa diversificada, atendendo aos interesses e necessidades dos alunos e da comunidade…

B3 1 1.21
A criação dos cursos profissionais e de educação/formação como forma de precaver o abandono escolar e de atrair maior número de 

alunos à escola.

B3 2 2.6
Planificar e adequar à realidade da escola ou do agrupamento de escolas a aplicação dos planos de estudo estabelecidos a nível 

nacional.

B3 12 12.22
O projecto curricular de escola explicita as aprendizagens a realizar pelas crianças/alunos, (…) nomeadamente as relativas a aspectos 

regionais e locais e a aspectos de melhoria das aprendizagens e/ou de outras vertentes da vida escolar.

B3 12 12.27
O projecto curricular de escola está articulado com o currículo nacional/orientações curriculares, tendo como propósito estabelecer 

estratégias de desenvolvimento do currículo contextualizadas, flexíveis e de diferenciação curricular.

Subdimensão B:

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS
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B3 14 14.11 Como é que a oferta educativa tem em conta as componentes activas ou experimentais, bem como as dimensões culturais e sociais?

B3 14 14.48
A escola conhece e tem capacidade de aproveitar as oportunidades que o contexto lhe oferece para melhorar a sua oferta educativa e o 

seu desempenho?

B3 15 15.7
…o desenvolvimento de ofertas diferenciadas sobretudo no 3º ciclo, como forma de garantir a inclusão de alunos desadaptados dos 

currículos regulares.

B3 15 15.10
…estimula e valoriza as aprendizagens e os saberes nas diferentes áreas do currículo, tendo-se estruturado de forma a dispor de uma 

rede interna de apoios às aprendizagens, estimulando o sucesso e a auto-estima.

B3 15 15.25
A diferenciação curricular, (…), são práticas sistemáticas da escola, direccionadas para o seu objectivo primeiro de garantir que todos os 

alunos completem os nove anos de escolaridade básica.

B3 15 15.27
Relativamente à diferenciação, destaca-se a preocupação de organização de turmas de currículos alternativos e cursos Educação e 

Formação, respondendo à orientação de alguns alunos para uma entrada rápida no mercado de trabalho.

B3 15 15.35
A política de sucesso dos alunos através das alternativas curriculares é fruto da valorização das aprendizagens e da escolaridade básica 

entendida como patamar mínimo indispensável à integração social.

B3 16 16.18 A existência de cursos profissionais que podem significar uma saída para uma parte importante do seu corpo discente;

Interesses e necessidades da Comunidade Educativa

Combate ao abandono escolar

Apoio à aprendizagem/sucesso

Diferenciação Pedagógica

Preparação para o mercado do trabalho

Gestor
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Definir e implementar o Projecto Educativo

Visão Doc. Código Transcrição

C1 2 2.3 … o cumprimento dos programas e a sua adequação aos contextos educativos

C1 7 7.40
Nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 6/2001, as escolas devem oferecer, no âmbito do seu projecto educativo, actividades 

facultativas de natureza lúdica e cultural.

C2 C2 C2
…a não verdadeira integração e compromisso com o projecto da escola por parte de uma percentagem significativa, não estável, de 

docentes.

C3 C3 C3 … promoção de políticas de apoio social escolar…

C3 C3 C3 … a necessidade de melhorar as respostas para garantir o sucesso dos alunos…

C3 C3 C3 … flexibilização de respostas adequadas a cada contexto educativo concreto ao nível da escola, da turma e do aluno.

C3 C3 C3 … o cumprimento dos programas e a sua adequação aos contextos educativos

C3 10 10.64
…procede à devida articulação da programação contida nos planos relativos às várias áreas de gestão, como, por exemplo, os relativos 

às acções de formação e sensibilização, às actividades de tempos livres, às actividades extra curriculares, aos projectos e às parcerias.

C3 12 12.1

A concepção e o desenvolvimento destes projectos, se tiverem sido verdadeiramente concebidos como projectos, integram e são 

promotores da visão estratégica em que assenta todo o trabalho escolar e são explícitos quanto aos efeitos que se desejam alcançar nos 

resultados dos alunos.

C3 12 12.2
…identificam as características contextuais que podem condicionar, facilitando ou dificultando, o processo educativo, que estão situadas a 

montante do planeamento e da realização pedagógica.

C3 12 12.4 Existência de linhas orientadoras e padrões de qualidade.

C3 12 12.5 Consistência do planeamento face aos objectivos.

Subdimensão C:

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS
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C3 13 13.5 Como é que na implementação do currículo se integram essas realidades?

C3 14 14.10 Como é que a oferta educativa tem em conta as componentes activas ou experimentais, bem como as dimensões culturais e sociais?

C3 14 14.35
A gestão hierarquiza e calendariza os seus objectivos, bem como a solução dos problemas da escola, por forma a ter metas claras e 

avaliáveis?

C3 14 14.49
A escola conhece e tem capacidade de aproveitar as oportunidades que o contexto lhe oferece para melhorar a sua oferta educativa e o 

seu desempenho?

C3 15 15.2
…a concepção e organização de um programa de trabalho orientado para os objectivos curriculares do ensino básico e para a construção 

de um contexto escolar diversificado e rico em situações educativas, significativas e muito bem articuladas…

C3 15 15.14
…um projecto claro, suportado quer por documentação de orientação sucinta, simples e fundamentada, reveladora da leitura que a escola 

faz do seu contexto interno e das respostas educativas que preparou…

C3 15 15.44

Em termos de projecto contextualizado, há uma clara aposta numa estratégia de diferenciação educativa que, seguindo diferentes 

percursos, garanta a escolaridade básica para todos, como pré-requisito da necessária autonomia para viver com dignidade e exercer os 

seus direitos e deveres de cidadania.

C3 16 16.4
O projecto educativo é muito descritivo e genérico, faltando, claramente, uma visão partilhada, e o Projecto Curricular de Escola é um 

documento relativamente pobre.

Políticas de apoio social

Sucesso dos alunos

Adequação ao contexto educativo

Linhas de orientação

Transversalidade do Projecto

Gestor
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Accionar os órgãos de gestão pedagógica (gestão intermédia) para a definição e 

orientação das actividades de ensino-aprendizagem

Visão Doc. Código Transcrição

D1 11 11.13 Nomeação do Secretariado de Exames. (Verificação do cumprimento integral do disposto n.º 4.4.2, nota, da Norma 02/ES/2006.)

D2 1 1.19 ... visto a competência do corpo docente (…) promover a cooperação entre a Direcção Executiva e as estruturas intermédias…

D2 14 14.5 Há articulação intra-departamental, com coordenação e consolidação científica?

D2 14 14.13 Qual a intervenção e os contributos das estruturas internas (…) na definição e revisão dos planos da escola?

D2 14 14.38
A gestão promove uma articulação entre órgãos por forma a que se reconheça, por um lado, o princípio da subsidiariedade e, por outro, 

se procure valorizar a complementaridade decorrente da natureza das funções e responsabilidades?

D2 15 15.16 …centralidade conferida aos directores de turma, na relação próxima com alunos e suas famílias, por parte do Conselho Executivo…

D2 15 15.17
…melhorar a articulação entre as diferentes instâncias e tornar mais activo o papel dos departamentos na promoção e aferição das 

aprendizagens nas suas disciplinas específicas, integrando os professores que estão na escola pela primeira vez….

D3 2 2.10 Propor ao Conselho Pedagógico a adopção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos.

D3 2 2.14
Articula com as outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio educativo na gestão adequada de 

recursos e na adopção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens.

D3 2 2.20
Articular com os respectivos serviços especializados de apoio educativo, em ordem à superação das necessidades educativas especiais 

diagnosticadas.

D3 12 12.6 Mecanismos de articulação dentro do agrupamento.

Subdimensão D:

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS
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D3 15 15.5
…promove a avaliação e discussão dos níveis de consecução de todas as actividades programadas, envolvendo nesse processo todas 

as estruturas e membros da comunidade escolar, de forma a garantir a capacidade de aperfeiçoamento contínuo.

D3 15 15.28
Há um trabalho atento dos directores de turma e de um professor de apoio para a sinalização, acompanhamento e encaminhamento de 

alunos com dificuldades graves de aprendizagem e/ou em risco de abandono.

D3 16 16.9
…os conselhos de turma apenas deixam, na última acta, algumas considerações no que se refere à constituição das turmas (sem 

considerações mais detalhadas relativamente aos perfis e desenvolvimento dos alunos).

D3 16 16.19 O Conselho Pedagógico parece ser bastante ausente como órgão coordenador e mobilizador das boas práticas…

Organização da estrutura operacional

articulação entre órgãos

reforço de competências

Melhoria da aprendizagem dos alunos

desenvolvimento de mecanismos de articulação

mobilização de boas práticas

informação referente à preparação do ano lectivo

Gestor

Administrador

Profissional
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Acompanhar o exercício das actividades lectivas e não lectivas

Visão Doc. Código Transcrição

E1 2 2.11
Acompanha e avalia o desenvolvimento das actividades a realizar com os alunos em de sala de aula, conforme o (…) o Despacho 

Normativo n.º 50/2005.

E1 2 2.16 Verificar o grau de cumprimento dos programas nas várias disciplinas.

E1 7 7.15 Turmas constituídas ao abrigo de legislação específica.

E1 7 7.16
Turmas constituídas com menos ou mais de 24 alunos, nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2002, com as alterações introduzidas 

pelo Despacho n.º 13 765/2004.

E1 7 4.41
N.º de turmas constituídas com menos alunos do que o previsto no Despacho Conjunto n.º 373/2002, com alterações introduzidas pelos 

Despacho n.º 13 765/2004, Despacho Normativo n.º 1/2006 e/ou outra legislação específica.

E2 2 2.19
Acompanhar a planificação das actividades e projectos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do Conselho 

Pedagógico.

E2 7 7.4 Os critérios definidos (para a constituição das turmas) foram aprovados pelo Conselho Pedagógico.

E2 7 7.10 Constituição de equipas pedagógicas de professores que assegurem o acompanhamento das turmas ao longo do ciclo de ensino.

E2 7 7.12
N.º de horas atribuídas nos semanários-horários dos educadores titulares de grupo para supervisão pedagógica e acompanhamento da 

execução das actividades de animação e de apoio à família.

E2 7 7.17
N.º de horas atribuídas aos semanários-horários dos docentes titulares de turma para supervisão pedagógica e acompanhamento da 

execução das actividades de enriquecimento curricular.

E2 10 10.56
…conhecimento das necessidades dos seus recursos humanos em matéria de segurança e bem-estar, tendo em vista, nomeadamente, a 

permanência dos alunos na escola, o acolhimento e a integração de novos elementos na escola…

Subdimensão E:

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS
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E3 6 6.4
…reflectir conjuntamente sobre as medidas organizativas necessárias e sobre a articulação de procedimentos das diversas estruturas 

envolvidas.

E3 9 9.10 Existência de linhas orientadoras e padrões de qualidade para as principais actividades da escola.

E3 9 9.34 O ciclo de auto-avaliação mobiliza (um) (…) olhar em detalhe para os aspectos com impacto directo nas aprendizagens.

E3 9 9.74 …utiliza a informação disponível para avaliar o grau de consecução dos seus objectivos.

E3 9 9.76 …definiu áreas para monitorização da eficácia.

E3 9 9.79
…utiliza uma metodologia regular e sistemática para monitorizar a eficácia global do trabalho desenvolvido na escola (…) nomeadamente, 

a apreciação das planificações dos professores, do processo ensino-aprendizagem e dos resultados dos alunos.

E3 9 9.83 …analisa os efeitos dos processos de auto-avaliação na melhoria dos resultados.

E3 10 10.84
…realiza reuniões de coordenação e análise do desenvolvimento dos processos estratégicos com os responsáveis pelas acções e 

actividades.

E3 14 14.12 O planeamento da actividade tem como principal objectivo as grande linhas orientadoras do Projecto Educativo de Escola/Agrupamento?

E3 15 15.4 …discussão e reflexão sistemáticas sobre os objectivos e os processos de ensino e a avaliação e aferição da aprendizagem.

E3 15 15.8
…desenvolvido um trabalho progressivo na aferição interna integrada das competências dos alunos nos vários ciclos de escolaridade, 

como forma de credibilizar as aprendizagens e as novas abordagens metodológicas que têm sido postas em prática.

Verifica a conformidade no exercício das actividades

Verfifica o grau de cumprimento dos programas

Verifica a conformidade do contexto da actividade lectiva - Constituição das Turmas

Orientações do CP para acompanhamento das actividades

Constituição de equipas para acompanhamento das turmas

Atribuição de horas para supervisão pedagógica

Conhecimento das necessidades dos docentes no âmbito da actividade lectiva

Administrador

Profissional
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Procedimentos de Auto-avaliação para a melhoria dos resultados

Definição de linhas orientadoras e padrões de qualidade

Reflexão sistemática e conjunta de análise ao processo de ensino e aferição da aprendizagem

Definição de estratégias e procedimentos para o acompanhamento das actividades

Gestor
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Supervisionar o processo de avaliação dos alunos

Visão Doc. Código Transcrição

F1 6 6.1
…a adequação das medidas e dos procedimentos adoptados pelos estabelecimentos de ensino, face aos normativos e aos contextos 

específicos em que o serviço de exames decorre.

F1 6 6.7
…promoção de reuniões com os professores correctores, tendo em vista a aplicação dos critérios de classificação, de acordo com o 

estipulado no ponto 48 da Norma 02/2005.

F1 6 6.8 Verificação do cumprimento integral do disposto n.º 4.4.2, b) da Norma 02/2005 — ES.

F1 6 6.10 Supervisão sobre o regular cumprimento dos procedimentos de todos os intervenientes.

F1 6 6.11 Cumprimento das normas relativas ao envio das provas para o Agrupamento.

F1 6 6.12 Cumprimento das normas relativas à recepção das provas devolvidas pelo Agrupamento.

F1 6 6.13 Verificação do cumprimento das normas quanto ao material a usar pelos estudantes.

F1 6 6.14 Cumprimento das Instruções no caso de existência de irregularidades e fraudes.

F1 11 11.1 …adequação das medidas e dos procedimentos adoptados pelos estabelecimentos de ensino, face aos normativos…

F1 11 11.4
…as instalações dos estabelecimentos de ensino permitem a realização dos exames nas condições previstas no número 5.3 do ponto 5, 

referente a salas e vigilância, da Norma 02/ES/2006.

F1 11 11.6 …inscrições dos alunos autopropostos estão de acordo com o ponto 7.2 b) das Instruções para a Inscrição — Norma 01/ES/2006.

F1 11 11.9
Nessas reuniões de trabalho pretende-se que sejam verificados aspectos do processo organizativo e operativo, previstos nas Instruções 

para a Realização, Correcção/Classificação e Reapreciação e Reclamação das Provas (Norma 02/ES/2006).

F1 11 11.10 …lançamento das classificações das provas de acordo com as directrizes do programa ENEB/ENES.

F1 11 11.12 Verificação do cumprimento integral do disposto n.º 4.4.2, nota, da Norma 02/ES/2006.

Subimensão F:

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS
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F1 11 11.23 Criação de condições para a realização de exames dos estudantes com NEE.

F1 11 11.24 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas aos enunciados das provas.

F1 11 11.25 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas às provas realizadas, talões e números convencionais.

F1 11 11.30 Supervisão sobre o regular cumprimento dos procedimentos de todos os intervenientes.

F2 2 2.7
Define os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade com o Conselho Pedagógico e, respectivamente, com o 

Departamento Curricular.

F2 2 2.9
coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da aplicação de estratégias (…) para a avaliação das aprendizagens 

em sede de departamento curricular.

F2 6 6.6 …organização dos júris das provas de exame, gestão da bolsa de professores correctores, bem como da bolsa dos professores relatores

F2 9 9.11 Envolvimento dos docentes/não docentes na avaliação dos resultados educativos.

F3 2 2.13
Coordena o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu carácter globalizante e integrador, assim como os progressos resultantes 

do desenvolvimento de estratégias de intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos.

F3 2 2.15 Aprova os critérios de elaboração e classificação dos exames a nível de escola.

F3 2 2.18 Analisa a relação entre a avaliação interna e externa dos alunos.

F3 6 6.2
…assegurar a qualidade da organização e do funcionamento do serviço de exames, contribuindo para a correcção do desempenho 

organizacional

F3 6 6.3
…cooperar com o júri nacional de exames, no sentido de melhorar a eficácia e de aperfeiçoar a organização do sistema nacional de 

exames.

F3 9 9.101 …acompanha o progresso global dos alunos em função dos resultados das aprendizagens nas diferentes áreas curriculares.

F3 9 9.102
…progresso das turmas nos resultados escolares é acompanhado sistematicamente e são desenvolvidas estratégias para ultrapassar os 

pontos fracos identificados.

F3 11 11.2
…adequação das medidas e dos procedimentos adoptados pelos estabelecimentos de ensino, (…) e aos contextos específicos em que o 

serviço de exames decorre.

F3 11 11.3 …a qualidade da organização e do funcionamento do serviço de exames, contribuindo para a correcção do desempenho organizacional.
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F3 11 11.8
…reflectir conjuntamente sobre as medidas organizativas necessárias e sobre a articulação de procedimentos das diversas estruturas 

envolvidas.

F3 12 12.30

O projecto curricular prevê, com vista à própria monitorização, a criação e a utilização de um conjunto de instrumentos que permitem o 

controlo das acções a realizar, no que respeita às metodologias de desenvolvimento, intervenientes, calendarização, frequência e registos 

da execução, dos resultados e da avaliação.

F3 12 12.75 Os procedimentos de avaliação adoptados estão claramente definidos e articulados com os objectivos da aprendizagem.

F3 12 12.76 Os instrumentos de registo para a avaliação formal e informal permitem a aferição dos progressos dos alunos.

F3 15 15.50 …processos sistemáticos de avaliação que incluam quantificações e à sua utilização para aferir resultados das aprendizagens.

Adequação das medidas e procedimentos

Reuniões de trabalho para definição dos procedimentos legais

Cumprimento das orientações legais

Supervisão dos procedimentos

Definição de critérios de avaliação com o CP

Coordenação dos procedimentos e aplicação de estratégias

Envolvimento do pessoal docente

Análise dos procedimentos de avaliação para efeitos de aferição dos progressos dos alunos

Envolvimento das diversas estruturas na reflexão sobre as medidas organizativas

Coordena o processo de avaliação tendo em vista o sucesso educativo dos alunos

Articula a Avaliação externa e a avaliação interna dos alunos

Gestor

Administrador

Profissional
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Definir e aplicar medidas educativas específicas

Visão Doc. Código Transcrição

G1 7 7.28
o n.º total de professores colocados, exclusivamente, em apoio educativo a alunos do 5.º e do 6.º anos, no âmbito da educação especial, 

conforme o Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro.

G1 11 11.26 Criação de condições para a realização de exames dos estudantes com NEE.

G1 12 12.69
…tem implementadas medidas de apoio e é considerada a colocação de docentes especializados, bem como a mobilização de outros

docentes sem especialização e de outros técnicos.

G2 2 2.8
… coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica (…) em 

sede de departamento curricular.

G2 2 2.12
Toma conhecimento e assegura a execução de actividades em complemento do currículo proposto, propostas pelo Conselho de Turma / 

Director de Turma.

G2 16 16.6
O abandono escolar é elevado mas a escola tomou algumas medidas para o prevenir: apoios educativos, orientação escolar, (…), 

reuniões de orientação com os professores, no início do ano.

G3 1 1.2 A aposta firme na utilização das TIC como (…) instrumento estruturador da aprendizagem.

G3 1 1.16
… uma política de inclusão, que se consubstancia no apoio educativo aos alunos com necessidades educativas especiais e aos alunos de 

outras nacionalidades…

G3 2 2.17 Apresenta propostas para a melhoria do rendimento escolar dos alunos

G3 2 2.21 Promove a adequação das actividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo…

G3 2 2.22 Promove a adequação das actividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à especificidade de cada aluno…

Subimensão G:

FUNÇÕES PEDAGÓGICAS
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G3 2 2.23 Adopção de estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos.

G3 12 12.70
…articula com a Câmara Municipal/Junta de Freguesia, ECAE e outras entidades locais para a mobilização dos recursos necessários aos 

apoios educativos.

G3 14 14.8 Como é maximizada a resposta às necessidades educativas especiais e às dificuldades de aprendizagem?

G3 14 14.9 Como são realizadas a diferenciação e a personalização do ensino, atendendo às diferentes capacidades e aptidões dos alunos?

G3 14 14.34
Como se manifesta uma política activa de inclusão sócio-escolar das minorias culturais e sociais, ou dos que têm problemas de 

aprendizagem, emocionais ou outros?

G3 15 15.13 …a diferenciação no ensino tem encontrado respostas para os diferentes públicos alvo e desenvolvido o potencial dos seus alunos.

G3 15 15.26
…os apoios aos alunos, são práticas sistemáticas da escola, direccionadas para o seu objectivo primeiro de garantir que todos os alunos 

completem os nove anos de escolaridade básica.

G3 15 15.29
Em termos de apoios, (…) demonstra-se um pólo de dinamização e inovação, ao contar com uma área de promoção da leitura, outra da 

facilitação do estudo e outra ainda de apoios personalizados.

G3 15 15.30

…destacam-se a promoção das oportunidades de aprendizagem em modalidades alternativas para alunos desadaptados dos currículos 

regulares, estabelecendo parcerias ou articulação com outras instituições com vista ao encaminhamento futuro ou à organização de 

outras oportunidades.

G3 15 15.33

…se alarga a políticas próactivas de identificação, acompanhamento, valorização e encaminhamento dos alunos com mais dificuldades 

de adaptação à escola e/ou com situações familiares mais desfavorecidas para alternativas curriculares promotoras de sucesso, tanto 

pessoal como escolar.

G3 15 15.48 …ofertas de formação profissionalizante ou alternativas, como o IEFP, o PIEF, a UNIVA, os CEF ou os currículos alternativos.

G3 15 15.57 …a capacidade de articulação com outras entidades exteriores para a identificação de percursos alternativos para alunos em risco.

G3 16 16.3
O abandono escolar é elevado mas a escola tem tomado medidas para o prevenir, nomeadamente com a abertura de cursos 

tecnológicos.

G3 16 16.5
O abandono escolar é elevado mas a escola tomou algumas medidas para o prevenir: apoios educativos, orientação escolar, abertura de 

alguns cursos tecnológicos, (…), no início do ano. Há também uma estratégia de criação de percursos alternativos.
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Desenvolvimento de estratégias

Identificação e caracterização das turmas/grupos

Condições na avaliação dos alunos NEE

Recursos humanos mobilizados

Desenvolvimento de estratégias

Desenvolvimento de uma política de inclusão

Medidas de combate ao insucesso e abandono escolar

Estabelecimento de estratégias de articulação e celebração de parcerias

Adequação de actividades e estratégias atendendo às diferentes necessidades e aptidões dos alunos.

Gestor

Administrador

Profissional
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