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Ano Lectivo 2010/2011 

 

1. Plano de trabalhos/ acções previsto 

GRUPO DE TRABALHO DA 

AVALIAÇÃO INTERNA 
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1. Plano Anual de Actividades

1.1 Apresentação de propostas CP

1.2 Apresentação da estrutura global Director

1.3 Calendarização global e integração das actividades GT-PAA

1.4 Aprovação CG

1.5
Elaboração de proposta para avaliação do grau de 

concretização das linhas orientadoras do PAA
GTAI

1.6
Aprovação da proposta de avaliação do grau de 

concretização das linhas orientadoras do PAA
CG

2. Revisão do PEE e construção do PCE

2.1

2.1.1
Integração dos dados dos Relatórios Finais nos vários 

ficheiros do diagnóstico
GTAI 

2.1.2 Integração de outras recolhas GTAI

2.1.3

Aplicação dos inquéritos à satisfação e de levantamento 

de:estratégias de aprendizagem, estilos de aprendizagem, 

planeamento e organização do estudo.

Direcção, GTAI, GT-PEE e 

GT-PCE, CDTs, 

Coordenador do GC de 

Informática

2.1.4 Tratamento dos inquéritos GTAI

2.1.5. Integração dos resultados dos inquéritos nos ficheiros de diagnóstico GTAI

2.1.6 Redação Final GTAI

2.2

2.2.1.
Visão, pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e 

ameaças (a partir do diagnóstico)
GT-PEE

2.2.2.
Definição dos valores, princípios e política de escola 

(projecto de intervenção do Director)
GT-PEE + GT-EC + DIRECTOR

2.2.3
Definição dum conjunto de opções e objectivos estratégicos, 

com vista à apresentação à comunidade
GT-PEE + DIRECTOR

2.2.4
Envolvimento da comunidade para selecção das alternativas 

mais adequadas
GT-PEE, CP, Comunidade

2.2.5 Apresentação do instrumento GT-PEE

2.3

2.3.1 Análise de projectos de PCE GT-PCE

2.3.2 Definição da estrutura do PCE da escola GT-PCE

2.3.3 Apresentação da proposta de estrutura e análise pelos GT e Director?GTs, Director

2.3.4 Recolha, consulta e sistematização de informação GT-PCE

2.3.5 Elaboração de uma versão preliminar do PCE GT-PCE

2.3.6 Apresentação da versão preliminar e análise pelos GT e Director? GTs, Director

2.3.7 Reformulação da proposta GT-PCE

2.3.8 Consulta da comunidade GT-PEE, CP, Comunidade

2.3.9 Reformulação da proposta face às propostas de alteração GT-PCE

2.4. Avaliação do Projecto Educativo, como instrumento GTAI

2.5. Aprovação do Projecto Educativo (PCE) incluído CG

3. Revisão do RI

3.1 Recolha de sugestões CP

3.2 Apresentação de proposta CP

3.3 Validação pela comunidade Comunidade e CP

Aprovação CG

4. Orçamento anual

4.1 Definição das linhas orientadoras CG

4.2 Proposta de Orçamento 

4.3 Apreciação da conta da gerência

5. Auto-Avaliação da Escola

5.1.
Acompanhamento e monitorização das acções de 

melhoria para a Escola previstas no PAA
GTAI

5.2.

5.2.1
Consulta dos relatórios de 2010-11 e análise de todas as 

evidências possíveis
GTAI

5.2.2 Avaliação do grau de concretização dos principais processos * GTAI

5.2.3 Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação * CG

* A efectuar no início do ano lectivo 2011-12

Diagnóstico

Construção do PEE

Elaboração do PCE

Relatório de Auto-Avaliação 2009-11

Março Abril Maio Junho Julho AgostoSetembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

Calendarização dos principais processos inerentes aos instrumentos de autonomia (2010/2011)

Actividades a desenvolver Responsável (eis)

2010/2011

1º Período 2º Período 3º Período Pós Período Lectivo

 

 

2. Balanço das actividades realizadas 
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O trabalho desenvolvido pelo grupo da avaliação interna, no presente ano lectivo, prendeu-se com os 

seguintes objectivos: 

a) Efectuar um diagnóstico de escola; 

b) Trabalhar em parceria com outros grupos de trabalho (GT-PEE, GT-PCE, GT-EC).  

 

Nota: O acompanhamento e monitorização das acções de melhoria para a Escola não foram efectuados por 

não se encontrarem previstos no PAA. 

 

2.1. Diagnóstico 

O diagnóstico efectuado encontra-se distribuído por 11 ficheiros, cuja estrutura foi pensada pela equipa de 

avaliação interna de 2009-10.  

Para a construção do diagnóstico foi necessário recorrer a vários instrumentos, nomeadamente: 

a) Recolha de dados nos relatórios finais; 

b) Análise bibliográfica de documentos diversos; 

c) Tratamento estatístico de dados quantitativos como: 

 Resultados escolares; 

 Situação profissional dos Pais e Encarregados de Educação; 

 Habilitações literárias dos pais e Encarregados de Educação; 

 Acção Social Escolar; 

 Escola que os alunos novos frequentaram no ano anterior; 

 País de origem dos nossos alunos; 

 Outros. 

d) Elaboração do Site da Avaliação Interna, para operacionalizar a aplicação dos inquéritos à comunidade e 

alojar os documentos, considerados relevantes em todo este processo  

(https://sites.google.com/a/esjoseafonso.com/avaliacao-interna/escola); 

e) Aplicação de questionários de satisfação a Alunos, Pais e Encarregados de Educação, Pessoal Não 

Docente e Pessoal Docente; 

f) Elaboração dos relatórios com os resultados dos questionários de satisfação; 

g) Elaboração e aplicação de questionários para averiguar os estilos de aprendizagem, estratégias de 
aprendizagem e o planeamento, organização e autonomia no estudo dos nossos alunos; 

h) Elaboração do relatório com os resultados dos questionários para averiguar os estilos de aprendizagem, 
estratégias de aprendizagem e o planeamento, organização e autonomia no estudo dos nossos alunos 

i) Questionários para obtenção de dados específicos. 

Dado o enorme volume de trabalho que estava implícito na construção de cada um dos ficheiros foi decidido 

nomear um administrador para cada um deles, conferindo-lhe autonomia para gestão do tempo e para a 

mobilização dos recursos considerados necessários. 

 

 

Ficheiros e responsáveis: 

 Designação Administrador 

https://sites.google.com/a/esjoseafonso.com/avaliacao-interna/escola
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Ficheiro 01 Caracterização do Contexto Físico e Social Dora Pinheiro 

Ficheiro 02 História da Escola Dora Pinheiro 

Ficheiro 03 Caracterização da Procura e da Oferta 

Fernanda Pinto com 

colaboração de Ana 

Chorincas 

Ficheiro 04 
Caracterização dos Alunos, Pais e Encarregados de 

Educação 

Clorinda Agostinho 

Isabel Gonçalves 

Ficheiro 05 Caracterização dos Corpos Docente e Não Docente Helena Cabaço 

Ficheiro 06 
Descrição das Instalações, dos Equipamentos, da 

Segurança e dos Serviços 
Maria de Jesus Dâmaso 

Ficheiro 07 Instrumentos de Autonomia 
Jorge Marta 

Elsa Teixeira 

Ficheiro 08 
Descrição das parcerias (EEs, Autarquias, Empresas e 

Instituições) 

Isabel Gonçalves 

Helena Cabaço 

Ficheiro 09 Descrição dos Resultados Escolares 

Ana Moura 

Paula Gomes 

Victor Louro 

Ficheiro 10 
Dinâmicas de Escola no domínio Educativo e 

Pedagógico 

Elsa Teixeira 

Jorge Marta 

Ficheiro 11 Gestão e Organização Escolar 
Elsa Teixeira 

Jorge Marta 

Ficheiro síntese 
Análise global (pontos fortes, fracos, oportunidades e 

constrangimentos) 

Elaboração: Elsa e Jorge 

Marta 

Revisão: Todos os 

restantes 

 

3. Acções desenvolvidas  

Acções desenvolvidas Quem? Quando? 

Recolha de dados presentes nos relatórios 
finais 

Responsáveis por todos os 
ficheiros, excepto ficheiro 01 e 09 

Ao longo do 1º período 

Recolha de dados quantitativos 
Responsáveis pelos ficheiros 04, 05 
e 09 

1º e 2º períodos 

Preparação dos inquéritos para avaliar o 
grau de satisfação da comunidade 

GTAI em parceria com GT_PEE 1º período 

Preparação da logística para aplicação dos 
inquéritos 

Director 

GTPEE 
1º Período 
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Acções desenvolvidas Quem? Quando? 

GTAI 

Coordenadoras dos Directores de 
Turma 

Representante da informática 
(Prof. José Miguel Fernandes) 

Prof. José Luis Vieira 

Aplicação dos inquéritos à comunidade 

Direcção 

Grupo de Trabalho Avaliação 
Interna (GTAI) 

Grupo de Trabalho PEE 

Prof. Luísa Gracioso 

Novembro e Dezembro 
de 2010 

Criação do SITE da Avaliação Interna Elsa Teixeira 1º Período 

Actualização do Site Elsa Teixeira Ao longo do ano lectivo 

Tratamento dos inquéritos Elsa Teixeira Dezembro de 2010 

Elaboração dos inquéritos:  
- estilos de aprendizagem 

- estratégias de aprendizagem 

- planeamento, organização e autonomia 
no estudo 

GTAI 

Grupo de Trabalho PCE 

Serviços de Psicologia e Orientação 

1º Período 

Implementação dos inquéritos: - estilos de 
aprendizagem 

- estratégias de aprendizagem 

- planeamento, organização e autonomia 
no estudo 

GTAI 

Prof. Luísa Gracioso 

Colaboração dos Directores de 
Turma   

2º Período 

Tratamento dos inquéritos: 

- estilos de aprendizagem 

- estratégias de aprendizagem 

- planeamento, organização e autonomia 
no estudo 

GTAI 

SPO 
2º Período 

Participação em reunião com elementos do 
Conselho Pedagógico para definição das 
metas, de acordo com orientação do 
Programa Educação 2015 

Elsa Teixeira 

Paula Gomes 
2º Período 

Cruzamento de todos os dados e 
levantamento dos pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças 

Todos 2º e 3º períodos 
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Acções desenvolvidas Quem? Quando? 

Construção do documento síntese: Análise 
global (pontos fortes, fracos, 
oportunidades e constrangimentos). 

Elsa Teixeira 

Jorge Marta 

3º Período e período 
pós-lectivo 

4. Articulação com os vários grupos de trabalho 

 

Tal como já foi referido no ponto anterior, foram vários os momentos em que se verificou articulação com os 

diversos grupos de trabalho.  

Foram estabelecidas boas parcerias com: 

 o GT- PEE a nível da elaboração e aplicação dos inquéritos de satisfação; 

 o GT-PCE e SPO a nível da elaboração dos inquéritos: estilos, estratégias de aprendizagem e 

planeamento e organização do estudo; 

 Coordenadoras dos Directores de Turma para a aplicação dos questionários aos alunos; 

 Associação de Pais Encarregados de Educação, a nível da colaboração dada quando solicitados. 

 

5. Apoios 

- Direcção; 

- Serviços administrativos – foram sempre muito colaborantes quanto à resposta dada às solicitações 

efectuadas; 

- Grupos disciplinares, Directores de Turma; 

- Outros professores no âmbito:  

 da procura e oferta; 

 da caracterização dos alunos e encarregados de educação; 

 da caracterização do pessoal docente e não docente. 

 

6.  Reflexão sobre o trabalho desenvolvido 

 

6.1 Trabalho de equipa 

- Capacidade da equipa para mobilizar e tratar um elevado volume de dados; 

- Persistência dos elementos da equipa face às dificuldades do trabalho inerente a todo este processo; 

- Empatia entre os elementos do grupo; 
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- Trabalho colaborativo. 

 

7. Constrangimentos 

Dificuldades na realização do diagnóstico 

 

Dificuldade Argumentos 

Formação insuficiente A maioria dos elementos que constituem a equipa, nunca teve formação 

em auto-avaliação de escolas. Os procedimentos, a linguagem e as rotinas 

são muito diferentes das que se encontram associadas à prática lectiva. 

Nº de horas 

disponibilizadas 

O número de horas que cada docente teve de disponibilizar para a 

concretização do trabalho que lhe foi distribuído foi muito superior ao 

crédito horário que foi atribuído a cada elemento. Houve mesmo alguns 

elementos da equipa que colaboraram sem a atribuição desse crédito 

horário.  

Incompatibilidade de 

horários 

Ao longo do ano não foi possível a realização de reuniões com a presença 

de todos os elementos, dada a ausência de compatibilidade nos horários. 

Dificuldade na 

obtenção dos dados  

A obtenção de dados quantitativos, que possibilitaram a caracterização 

dos alunos e Encarregados de Educação foi muito complexa e morosa em 

virtude de:  

- Os dados encontrarem-se dispersos; 

- Nem todos os dados estão inseridos na mesma base de dados; 

- Problemas na uniformização dos termos para que o tratamento dos 

dados em Excel seja agilizado. 

Falta de experiência 

dos elementos do 

A ausência de rotinas instaladas a nível de auto-avaliação na escola, fez 

com que a conceptualização de todas as etapas do processo fosse mais 
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grupo de trabalho  demorada.   

 

8. Proposta de trabalho para o próximo ano 

 

a. Elaboração de documento com a caracterização da situação actual (antes da entrada em vigor do PEE 

2011-14), para que sirva de base de comparação, tendo em conta as metas e os indicadores nele 

definidos;  

Para a elaboração desse documento serão utilizados dados que constam no diagnóstico efectuado e 

recolha de dados que ainda não foram contemplados. 

b. Continuação das rotinas de levantamento de dados relativos a: 

 Resultados escolares 

 Caracterização dos alunos, pais e Encarregados de Educação 

 Levantamento das Parcerias  

 Levantamento dos projectos implementados 

 

c. No final do ano – avaliação parcelar da avaliação do grau de concretização do PEE, baseada nas 

metas e indicadores nele definidos. 

d. Preparação do grupo para implementação do modelo de auto-avaliação CAF. 

 

9. Constituição da Equipa do próximo ano 

 

Sugere-se, salvo algumas excepções, que a equipa seja mantida, contudo é necessário o seu reforço, com 

elementos: 

a) que representem os pais/EE e os alunos;  

b)  com capacidade para criar e gerir bases de dados; 

c) que assegurem a representatividade de todos os departamentos, ciclos de estudos órgãos e estruturas. 

 

10. Formação necessária 

 

- Formação em Auto-Avaliação para todos os elementos da equipa 

- Formação no programa JPM-Abreu, para melhor perceber as suas potencialidades (ou, a equipa integrar um 

elemento com formação nessa área); 

- Formação em Excel avançado para alguns elementos da equipa . 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A equipa fez questão de referir que o trabalho realizado é apresentado numa perspectiva construtiva tendo 

em vista a melhoria da qualidade do serviço a prestar pela escola. Este trabalho contínuo e sistemático é 

fruto, em grande medida, do profissionalismo de todos os elementos da equipa e da sua coordenadora à 

qual se reconhece um grande empenho, disponibilidade e dedicação sempre demonstrado ao longo de todo 

este processo. 

  

 

O Coordenador 

_______________________________ 

(Elsa Teixeira) 


