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1. Nota Introdutória 

O processo de auto-avaliação nas escolas é suportado, actualmente, por dois diplomas legais: a Lei nº 

31/2002, de 20 de Dezembro e o Decreto-Lei, nº 75/2008, de 22 de Abril.  

O artigo 6º da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, refere que a auto-avaliação tem carácter obrigatório, 

desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da administração escolar e assenta nos termos de análi-

se seguintes: 

a) Grau de concretização do projecto educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o 

ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas características específicas; 

b) Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de 

gerarem as condições afectivas e emocionais de vivência escolar propícia à interacção, à integração 

social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de escolas, abran-

gendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o funciona-

mento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à acção educativa, enquanto projecto 

e plano de actuação; 

d)  Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos resulta-

dos do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados iden-

tificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 

e)  Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

O Decreto-Lei, nº 75/2008, de 22 de Abril no seu artigo 9º (instrumentos de autonomia), ponto 2, refere-

se ao «Relatório de auto-avaliação» como o documento que procede à identificação do grau de concre-

tização dos objectivos fixados no projecto educativo, à avaliação das actividades realizadas pelo agru-

pamento de escolas ou escola não agrupada e da sua organização e gestão, designadamente no que diz 

respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo. 

Da análise de ambos os diplomas legais mencionados, resulta o quadro I que resume o que a equipa de 

trabalho tem em curso para que o processo de auto-avaliação se desenvolva.  

 Quadro I 

Artigo 6º da Lei nº 

31/2002, de 20 de 

Dezembro 

Decreto-Lei, nº 

75/2008, de 22 

de Abril 

Acções em 

curso 

Descrição 

do ponto 

de situa-

ção 

Documentos de 

suporte 

Grau de concretização do projec-

to educativo e modo como se 

prepara e concretiza a educação, 

- Identificação do 

grau de concretização 

dos objectivos fixados 

no projecto educativo 

- Avaliação do grau 

de concretização do 

Projecto Educativo 

com base no docu-

Cap. 2 

- Projecto Educativo 

2007-10 

- RI 

- Pareceres de profes-
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o ensino e as aprendizagens das 

crianças e alunos, tendo em conta 

as suas características específicas 

 mento aprovado pelo 

Conselho Geral no 

ano lectivo anterior.  

 

 

sores que estiveram 

envolvidos na elabo-

ração de Projectos 

educativos anteriores; 

 

- Resultados escolares 

- Parcerias 

- Plano anual de 

actividades e relatório 

do plano anual de 

actividades  

- A avaliação das 

actividades realizadas 

pelo agrupamento de 

escolas ou escola não 

agrupada 

- Avaliação do Plano 

de Melhoria 2009-

2010. 

 

Cap. 3 

 

 

 

- Projecto Educativo 

2007-10 

 

- Plano anual de 

actividades e relatório 

do plano anual de 

actividades 

 

Nível de execução de actividades 

proporcionadoras de climas e 

ambientes educativos capazes de 

gerarem as condições afectivas e 

emocionais de vivência escolar 

propícia à interacção, à integração 

social, às aprendizagens e ao 

desenvolvimento integral da per-

sonalidade das crianças e alunos 

 - Ficheiro 10 – Ensino 

e Aprendizagem; 

- Ficheiro 11 – Coor-

denação e participa-

ção 

 
Cap.4 

- Relatórios finais 

- Inquéritos à satisfa-

ção 

- Observação directa 

Desempenho dos órgãos de 

administração e gestão das esco-

las ou agrupamentos de escolas, 

abrangendo o funcionamento das 

estruturas escolares de gestão e 

de orientação educativa, o fun-

cionamento administrativo, a 

gestão de recursos e a visão ine-

rente à acção educativa, enquanto 

projecto e plano de actuação 

Organização e gestão, 

designadamente no 

que diz respeito aos 

resultados escolares e 

à prestação do servi-

ço educativo. 

- Ficheiro 11 – Coor-

denação e participa-

ção 

- Ficheiro 5 – Carac-

terização do Pessoal 

Docente e Pessoal 

Não Docente 

- Ficheiro 6 - Carac-

terização das instala-

ções, equipamentos, 

segurança e serviços 

Cap.5 

- Relatórios finais 

- Inquéritos à satisfa-

ção 

- Observação directa 

Sucesso escolar, avaliado através 

da capacidade de promoção da 

frequência escolar e dos resulta-

dos do desenvolvimento das 

aprendizagens escolares dos alu-

nos, em particular dos resultados 

identificados através dos regimes 

em vigor de avaliação das apren-

- Ficheiro 9 – Resul-

tados escolares 

 

Cap. 6 

- Análise dos instru-

mentos onde constam 

os dados referentes a 

resultados escolares. 
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dizagens 

Prática de uma cultura de colabo-

ração entre os membros da 

comunidade educativa - Ficheiro 8 - Parce-

rias 
Cap.7 

- Inquéritos à satisfa-

ção 

- Relatórios finais 

- PAA 

- Relatório do PAA 

- Inquéritos à APEE 

 

Desde o ano lectivo 2009-2010 que esta equipa de trabalho se encontra a trabalhar no diagnóstico de esco-

la, com vista a: 

a) Criar uma base que apoie as opções que constarão no novo Projecto Educativo; 

b) Criar uma base de referência que permita aferir se no futuro se observa ou não uma melhoria nos 

processos, serviços e estruturas escolares. 

É de referir que a Escola até à data, apenas apresentou tentativas avulsas sem grande continuidade. Com as 

acções em curso pretende-se criar uma estrutura base que seja actualizada e melhorada de ano para ano e 

que permita oferecer uma visão clara e rigorosa da evolução dos processos, estruturas e serviços desta 

organização. 

O diagnóstico em curso encontra-se estruturado do seguinte modo: 

Ficheiro 1 Contexto físico e social  

Ficheiro 2 História da escola 

Ficheiro 3 Procura e oferta 

Ficheiro 4 Caracterização de alunos e EEs 

Ficheiro 5 Caracterização de docentes e não docentes 

Ficheiro 6 Caracterização das instalações, equipamentos, segurança e serviços 

Ficheiro 7 Instrumentos de autonomia: Avaliação do grau de concretização do PEE e Plano de 
melhoria (inclui a avaliação do grau de coerência entre os vários instrumentos de 
autonomia) 

Ficheiro 8 Caracterização das parcerias internas e parcerias externas 

Ficheiro 9 Resultados escolares 

Ficheiro 10 Ensino e aprendizagem 

Ficheiro 11 Coordenação e participação 

 

Esta equipa de trabalho estabeleceu como prazo de conclusão do diagnóstico, o final deste ano civil. A sua 

conclusão implica a análise dos resultados dos inquéritos que foram aplicados nas últimas semanas estando, 

neste momento, concluída a análise efectuada aos resultados dos inquéritos ao Pessoal Não Docente e Alu-

nos. Está em curso a elaboração dos relatórios dos resultados dos inquéritos dos Docentes e dos Encarrega-

dos de Educação. A análise efectuada aos resultados dos inquéritos dos alunos e Encarregados de Educação 

pode ser observada nos relatórios que seguem em anexo.  

É de realçar que com o processo de auto-avaliação pretende contribuir para um aperfeiçoamento contínuo 

através: a) duma avaliação da qualidade dos serviços, estruturas e processos que permita conduzir ao 
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desenvolvimento de acções que reforcem os pontos fortes e superem os pontos fracos diagnosticados, b) do 

acompanhamento e monitorização dos planos de aperfeiçoamento implementados (Plano de Melhoria). 
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2. Avaliação do PEE 2007-10 

A avaliação do Projecto Educativo está a ser realizada com base no documento aprovado pelo Conselho 

Geral em Junho de 2010, onde consta: o que deve ser avaliado, os critérios, os instrumentos e a metodologia 

a utilizar nessa avaliação. 

Para o efeito, e como estava previsto, foi solicitada a colaboração de elementos que estiveram envolvidos na 

elaboração do projecto educativo e conhecedores dos instrumentos de autonomia. 

A análise que se segue apoia-se nos documentos dos professores Luís Filipe, Alice Santos e Madalena Ferrei-

ra. A esta análise foram acrescentadas algumas apreciações/comentários por elementos da equipa da Ava-

liação Interna. 

 

2.1. Avaliação do PEE como Processo 

 

Q1. Como decorreu o processo de elaboração do Projecto Educativo 2007-10? 
 
Os responsáveis pela elaboração do PEE efectuaram uma avaliação do período em que decorreu a imple-
mentação do PEE 2002-2005, que resultou da análise dos seguintes documentos: 

 

 relatórios finais dos 3 órgãos de administração e gestão - Assembleia de Escola, Conselho Pedagógi-
co e Conselho Executivo – foi elaborado um documento  síntese: «O que somos, o que pretendemos 
ser»); 

 actas e pautas dos Conselhos de Turma; 

 relatórios dos Departamentos elaborados pelos coordenadores; 

 relatório dos Coordenadores dos Directores de turma do ensino Básico e do ensino Secundário; 

 relatórios dos PCT; 

 relatórios dos coordenadores das NACS e Área de Projecto; 

 dados estatísticos do sucesso dos últimos anos; 

 dados estatísticos dos resultados de exame de Matemática e de Português do  9º ano; 

 dados estatísticos dos processos disciplinares ocorridos pelo menos nos dois últimos anos; 

 grelha de avaliação do biénio da implementação do PEE, com pedido de opinião aos Encarregados de 
Educação, alunos, funcionários e professores; 

 
A revisão baseou-se também numa série de outros elementos fundamentais:  

 História da Escola; 

 Evolução do número de alunos matriculados nos cursos diurnos e nocturnos (2003/2004 a 
2006/2007);  

 Evolução do número de alunos subsidiados pelo SASE;  

 Caracterização dos Alunos matriculados no 3º Ciclo diurno em 2006-07;   

 Evolução do número de Funcionários da Escola; 

 Evolução do número de Professores da Escola (os que pertenciam ao quadro de escola ou mobilida-
de); 

 Oferta educativa 2006-07 (Ensino diurno e nocturno); 
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 Projectos e clubes em 2006-07; 

 Parcerias activas em 2006-07; 

 Estatísticas dos resultados escolares no 3º ciclo; 

 Estatísticas da indisciplina; 

 Atribuição de mérito aos alunos (2004-05, 2005-06). 
 
As etapas previstas/definidas foram observadas, embora com algumas irregularidades: no final do ano lecti-

vo 2006/2007 o documento foi aprovado na AE, com orientações para reajustamentos; é de novo levado a 

CP (que já tinha emitido parecer positivo) e que, no início do ano lectivo 2007/2008, propõe alterações ao 

documento que não respeitam as recomendações da AE; o documento é aprovado na AE. 

Tendo sido formalmente consultada, a comunidade participou na primeira fase do processo. 

Não há evidências da análise de outras hipóteses de estratégia. 

Esta constatação mereceu os seguintes comentários por parte dos elementos do Grupo de Trabalho da Ava-

liação Interna: 

Parece não terem sido observadas todas as etapas necessárias à elaboração do Projecto Educativo.  

A elaboração dum projecto educativo que funcione como documento de gestão estratégica, necessita 

que algumas das fases necessárias à sua elaboração impliquem o envolvimento da comunidade educa-

tiva. É necessário, também, que os elementos da comunidade sintam que as suas contribuições foram 

tidas em conta no Projecto Educativo, de modo a se reverem no mesmo. 

É importante que os elementos da comunidade se identifiquem com um conjunto de princípios, valo-

res e políticas capazes de mobilizarem a acção de escola e orientarem a tomada de decisão para a 

resolução de problemas. Para tal é conveniente uma reflexão colectiva sobre: o que é a escola, quais 

as suas funções, quais os seu problemas, qual a maneira de solucionar os problemas, quais os pontos 

fortes, qual a direcção que a escola deve adoptar, quais os meios disponíveis, entre outros. 

Em suma, qualquer que seja a metodologia adoptada para a elaboração do PEE esta deverá conduzir 

às seguintes respostas (partilhadas pela comunidade):  

a) Quais os valores, princípios e política que orientam as acções e a tomada de decisão para a resolução 
de problemas? 

b) Quais os pontos fortes e fracos da Escola? (a nível da oferta, recursos materiais e humanos, clima de 
escola, organização, etc); 

c) Quais as oportunidades e ameaças externas?  
d) O que é que a comunidade deseja para a escola? 
e) Que opções estratégicas podem ser seguidas para alcançar as metas formuladas? 
f) Qual a opção estratégica mais adequada (em função dos meios disponíveis) para alcançar os fins em 

vista? 
 
A fase de diagnóstico que inclui respostas para as questões a), b), c) e d), deve ser validada pela comunidade.  
A estratégia a seguir, para que seja adoptada por todos, necessita reunir o consenso da comunidade.  
  
Dado que um dos pontos fracos tem residido no modo de envolver a comunidade numa reflexão colectiva 
que conduza a um envolvimento efectivo, em que os elementos da comunidade não voltem a sentir por um 
lado que as suas contribuições não são tidas em conta e não têm qualquer utilidade e por outro uma má 
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vontade em participar nestes processos, é necessário acertar uma estratégia que permita ultrapassar esta 
dificuldade. Dado que o Conselho Geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição das 
linhas orientadoras da actividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade 
educativa, parece-nos que deveria se pronunciar quanto à forma de participação da comunidade educativa a 
nível dos diferentes processos em curso. 
 

 

 
2.2. Avaliação do PEE como Instrumento 

 
Q2. O PEE encontra-se apoiado no diagnóstico? 
 
Na elaboração da primeira versão, os pontos fracos e as características do meio foram tidos em conta na 

estratégia delineada. 

O documento não reflecte de forma explícita o diagnóstico. 
 
 
Q3. Os objectivos encontram-se bem formulados? 

 
Os objectivos do PEE são, na perspectiva dos elementos acima referidos, específicos, mensuráveis e atingí-
veis, embora não haja calendarização e faseamento da sua progressiva concretização.  
 
A única ambiguidade consiste na existência de um ponto designado “Vectores de Actuação”, que não se 
articula com os objectivos definidos e nem contém a calendarização para a sua concretização. 
 
Esta perspectiva, bastante pertinente, sugere-nos duas observações.  
1.Quanto à especificidade dos objectivos, afigura-se-nos que têm algumas ambiguidades e não são percebi-
dos de forma idêntica por toda a comunidade. Refira-se, por exemplo, que a promoção do sucesso educativo 
para uns se traduz numa mera melhoria dos resultados quantitativos, enquanto para outros pode significar 
algo mais: domínio efectivo de conhecimentos/conteúdos estruturantes, desenvolvimento/aquisição de 
competências essenciais — domínio da língua portuguesa, capacidade argumentação, competências de aná-
lise e selecção de conhecimentos relevantes (particularmente na NET), entre outros. Ora, nem sempre estas 
aprendizagens estão reflectidas na classificação final do aluno.  
2. Relativamente à mensurabilidade, parece-nos que os objectivos do PEE não estão definidos de uma forma 
suficientemente rigorosa que nos permita medir o seu grau de concretização. Por exemplo, para medir a 
promoção dos valores democráticos seria desejável que no próprio PEE se referisse quais as metas que se 
pretende atingir e os indicadores mais ajustados à sua avaliação. 
 
 
Q4. A estratégia adoptada foi adequada? 
 

As linhas de acção (objectivos específicos) facilitam o grau de cumprimento dos objectivos gerais. 

Não foram elencados os recursos nem foram definidas prioridades. 

Foi estabelecido, de acordo com a legislação então em vigor, que o acompanhamento e avaliação seria reali-
zado pela Assembleia de Escola. São enunciadas, também, algumas etapas dessa avaliação (intercalares e 
finais), mas sem uma efectiva calendarização das mesmas. 
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Q5. Como foi o PEE transmitido, entendido e sentido pela comunidade? 
 

Após a sua elaboração, o PEE foi formalmente divulgado. Foi impresso e divulgado na página WEB, no ano da 

sua aprovação. 

Não há elementos suficientes que nos permitam perceber objectivamente se o PEE foi entendido pela 

comunidade. 

 
Q6. No período de vigência, como é que o PEE foi utilizado pela comunidade? 

 
As práticas não são convergentes com o PEE, devido à “tardia ou inexistente aprovação do PAA”. 

Regista-se, na escola, uma falha ao nível da articulação entre PEE, PAA e PCT. 

Relativamente à questão de saber se a comunidade se empenhou na concretização do estabelecido no PEE, 

tal não é possível saber, pois não houve uma avaliação objectiva do PAA no período de vigência deste PEE. 

 

Q7. A escola elaborou as necessárias orientações para a implementação do PEE? 

Considera-se que a escola não elaborou as necessárias/suficientes orientações para a implementação do 

PEE. 

 
Q8. Os restantes instrumentos de autonomia (Regulamento Interno e PAA) estão em coerência com o 
estipulado no PEE? 

Os professores que colaboraram nesta avaliação consideraram que não, porque, por exemplo, os princípios 

de democracia instituídos no PEE não têm reflexo no RI, nem na vida quotidiana da escola. As propostas do 

anterior CP sobre esta matéria não foram aceites pelo CGT. 

Duas observações do Grupo da Avaliação Interna relativamente a esta questão: 

a) Coerência do PAA com o PEE 

O PAA é definido «em função do projecto educativo»: tudo o que se estabelece no PAA deve visar a concre-

tização das grandes linhas/objectivos do PEE; nada pode ser definido à margem do PEE ou em contradição 

com o PEE.  

A coerência/incoerência do PAA com o PEE deve ser analisada/verificada, primeiro no Conselho Pedagógico 

e, depois, no Conselho Geral. A aprovação do PAA supõe que não foram detectadas incongruências.  

Nem o PAA nem o PEE são projectos rígidos; ao longo do ano lectivo, pode surgir a necessidade de altera-

ções. Também aqui é preciso acautelar que a coerência se mantenha. 
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O GTAI pode dar dois pareceres nesta matéria: o primeiro, antes da aprovação do PAA, como contributo 

para os Conselho Pedagógico e Conselho Geral; o segundo, no final do ano lectivo, tendo em conta o Relató-

rio do PAA e eventuais observações relevantes registadas.  

b) Coerência do RI com o PEE 

A elaboração do Regulamento Interno (RI) assenta essencialmente em três vectores: legislação em vigor, PEE 

e experiência/vivência da Escola. Portanto, neste documento devem constar explicitamente, para além das 

referências à legislação, os pontos do PEE que sustentam alguns dos seus artigos. Também aqui não pode 

haver incoerências com o PEE e, claro, com a legislação em vigor. Mas este é dos aspectos centrais que a sua 

aprovação pressupõe. 

O RI é também um documento sempre passível de revisões que impliquem a sua melhor adequação à reali-

dade da Escola.  

O GTAI, naturalmente, deve dar um parecer sobre o RI antes da sua aprovação. Contudo, é durante o perío-

do de vigência do RI que melhor se pode observar a sua maior ou menor adequação e até eventuais contra-

dições com o PEE e/ou com a legislação em vigor. Esta observação (na qual deve participar o GTAI)  pode 

justificar, ou não, a pertinência da sua revisão. 

 

2.3. Avaliação do Grau de Concretização do PEE 2007-10 (Análise do grau de concretização 

dos objectivos).  

O documento aprovado em Conselho Geral em Junho de 2010, faz referência aos indicadores quantitativos 

às apreciações qualitativas e aos instrumentos e metodologia a utilizar para a avaliação deste tópico. 

Esta avaliação implica, portanto, a reunião de um conjunto de dados que à data ainda não se encontram 

totalmente disponíveis estando, no entanto, prevista a sua conclusão no final do mês de Dezembro, pelo 

que se prevê, a sua conclusão, somente no início do 2º período. 

 

3. Avaliação das Actividades Realizadas no ano lectivo 2009-10 

Em virtude de não ter sido elaborado e aprovado o Plano Anual de Actividades e como consequência não ter 

sido efectuado o Relatório do Plano Anual de Actividades, não foi possível avaliar o grau de coerência das 

actividades realizadas no ano lectivo transacto (como mencionado no artigo 9º do Decreto-Lei, nº 75/2008, 

de 22 de Abril). 

 

3.1. Avaliação do Plano de Melhoria 2009-10.  

A avaliação do Plano de Melhoria 2009-10 elaborado pelo Conselho Pedagógico em 14 de Dezembro de 

2009, consta do ficheiro anexo (Avaliacao_Plano_Melhoria_2009_10.xls). 

O modo como os docentes sentiram o plano de melhoria está expresso a seguir. 
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- Foi de reconhecimento geral que os grupos se envolveram na elaboração do plano de melhoria, fornecendo 

sugestões que figuram nesse documento; 

- De forma geral envolveram-se sempre que foram solicitados para o efeito. 

- Contudo o impacto do plano de melhoria foi sentido de formas diferentes nos grupos curriculares. Alguns 

referiram que não houve grande visibilidade na concretização do plano de melhoria, assistindo-se à manu-

tenção de práticas já existentes.  

De facto não se verificou uma verdadeira apropriação do mesmo e uma consciencialização para a necessida-

de de concretização das medidas que nele constam. Ainda, há um grande passo a dar para que todos contri-

buem de forma “natural”, com acções da sua responsabilidade, para a melhoria contínua desta organização.  

Dado o exposto e aproveitando algumas sugestões efectuadas pelas departamentos somos de opinião que 

para a concretização das acções que constam no plano de melhoria é necessário que alguém se encarregue 

de lembrar os diferentes responsáveis sobre as acções que são da sua competência tendo em atenção os 

prazos estipulados. O papel atribuído a essa pessoa ou grupo de trabalho deve ser reconhecido pelos órgãos, 

competindo ao Conselho Pedagógico a selecção da pessoa/grupo de trabalho em causa. 

 

4. Climas e Ambientes Educativos 

Para a avaliação deste domínio ainda é necessário completar os ficheiros do diagnóstico nº 10 e 11 e termi-

nar a aplicação dos questionários a todos os sectores da comunidade.  

Prevê-se para Janeiro a conclusão desta avaliação.   

 

5. Desempenho dos Órgãos de Administração e Gestão 

Para a avaliação deste domínio ainda é necessário completar os ficheiros do diagnóstico nº 5, 6 e 11 e termi-

nar a aplicação dos questionários a todos os sectores da comunidade.  

Prevê-se para Janeiro a conclusão desta avaliação.   

 

6. Sucesso Escolar 

O ficheiro do diagnóstico 09 é relativo aos resultados escolares. Nele constam os objectivos a alcançar com 

os diversos levantamentos efectuados. Os elementos do grupo da avaliação interna que estão envolvidos 

neste levantamento encontram-se na fase de análise dos dados apresentados, prevendo-se a sua conclusão 

para o final deste ano civil. Contudo, o referido ficheiro segue em anexo para que o Conselho Geral o possa 

apreciar, dado que os dados quantitativos já foram renidos. 

Nos relatórios finais de 2009-10 constam as seguintes sugestões para melhorar o sucesso e o abandono 

escolar: 
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a) Para melhorar o sucesso 

- Rentabilização das potencialidades duma sala de estudo, criando novas dinâmicas e fazendo dela um espa-

ço atractivo onde os alunos de forma autónoma sintam que podem encontrar apoio ao estudo, através de 

reforço dos recursos materiais (espaço, materiais pedagógicos, didácticos) e humanos (ocupação permanen-

te). Necessita de novo projecto.  

- Candidatura ao Plano da Matemática II. 

- Atribuição dos apoios desde o inicio do ano lectivo (vir já inserido no horário do aluno), aos alunos a quem 

já foram diagnosticadas dificuldades, nos últimos conselhos de turma. 

- Criação de círculos de estudos / oficinas de formação com vista ao desenvolvimento de metodologias, pro-

gramação de estratégias e construção de materiais em função das características dos alunos. 

 - Optimização dos procedimentos ao nível dos Conselhos de Turma, conjugando esforços e criando dinâmi-

cas, relativamente à melhoria do sucesso; 

- Desenvolvimento de acções com vista à mudança de da postura/atitude dos Alunos e de alguns Encarrega-

dos de Educação, comprometendo-os com processo ensino-aprendizagem. É reconhecido, por quase todos 

os departamentos o papel do Encarregado de Educação no sucesso do aluno. Seria benéfico o estudo dum 

modo para motivar/envolver mais os EE. 

 Uma das formas possíveis será a proposta efectuada pelo grupo de informática, em que no início do ano, no 

acto da matrícula, a escola devia de estabelecer um contrato com o Encarregado de Educação, em como se 

compromete a trabalhar com os docentes no sentido de responsabilizar o seu educando, para que este 

cumpra as regras de comportamento, assiduidade, pontualidade e cumprimento do seu dever de estudo. 

- Conjugação de esforços entre alunos, pais, técnicos, professores e os órgãos de gestão é fundamental, sen-

do a escola responsável pelo sucesso dos seus alunos através de estratégias de actuação comuns que dêem 

resposta aos múltiplos desafios que o ensino enfrenta na actualidade. 

- Formação contínua a nível da pedagogia diferenciada. 

Dada a dificuldade que os alunos do Ensino Recorrente Nocturno têm em compatibilizar a sua vida profis-

sional com as exigências de um plano de estudos que não se compadece com a situação de alunos, na sua 

quase totalidade trabalhadores-estudantes e com responsabilidades familiares, seria conveniente propor-

cionar-lhes, sobretudo aos que se vêem forçados a realizar exames em Regime Não Presencial, um espaço 

para apoio às diversas disciplinas 

- Criar um dossier pedagógico em suporte digital (a integrar, eventualmente, no site do CR). 

- Elaborar materiais específicos, de acordo com as características particulares de alguns alunos que apresen-

tem um desenvolvimento superior das competências e uma maior apetência pela escola. 

b) Para melhorar o abandono escolar 

Nos Cursos das Novas Oportunidades (EFA e Cursos Profissionais) os professores analisaram o abandono 

escolar, distinguindo as seguintes razões: ingresso no mercado de trabalho, problemas familiares (não ter 

com quem deixar o filho, famílias desestruturadas), problemas financeiros (não ter meios para estudar), 



Escola Secundária Dr. José Afonso  Relatório Auto-avaliação 2010 
 

 
14 

mudança de curso; quando encontram trabalho, a maioria destes alunos não hesita em deixar a escola, 

mesmo aqueles que apresentam bom aproveitamento.  

Para a melhoria do abandono foi sugerido:  

- Fazer um correcto encaminhamento dos alunos tendo em conta a sua orientação vocacional, na transição 

do básico para o secundário;  

- Diversificar mais a oferta educativa. 

 

7. Prática duma Cultura de Colaboração 

Para a avaliação deste domínio ainda é necessário completar o ficheiro do diagnóstico nº 8 e terminar a apli-

cação dos questionários a todos os sectores da comunidade.  

Prevê-se para Janeiro a conclusão desta avaliação.   

 

8. Em Jeito de Conclusão 

Para a avaliação de todos os pontos definidos no artigo 6º da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro e no artigo 

9º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 2008, de 22 de Abril, é necessário concluir a fase de diagnóstico prevista 

para final deste ano civil. 

O diagnóstico em curso possibilitará a obtenção dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e cons-

trangimentos necessários para: 

a) Avaliação do grau de concretização do Projecto educativo.  

b) A revisão do projecto Educativo; 

c) O desenvolvimento de planos de acção anuais com vista a reforçar os pontos fortes e minimizar os pon-

tos fracos; 

d) A obtenção da situação de referência para apoiar o acompanhamento e monitorização dos planos de 

melhoria.  

Para que o processo de autoavaliação previsto nos diplomas já referidos surta as finalidades desejadas é 

necessário que as escolas insiram no seu Plano Anual de Actividades os planos de acção (plano de melhoria) 

fundamentados no relatório de auto-avaliação ano anterior.  

Em virtude do atraso verificado, no presente ano lectivo, a nível da auto-avaliação e dado que as acções 

previstas no plano de acção elaborado para o ano 2009-10 (plano de melhoria) não foram realizadas inte-

gralmente somos da opinião que as mesmas devam fazer parte do plano anual de actividades para o presen-

te ano, pelo que o Conselho Geral, antes de aprovar o referido plano anual deva assegurar-se que as mes-

mas se encontram contempladas.  

A sua não inclusão terá duas interpretações possíveis:  
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a) A escola não encara o processo de auto-avaliação, como um processo que conduz à elaboração de pla-

nos de acção que conduzam à melhoria dos pontos fracos; 

b) A escola não se revê no plano de melhoria efectuado no ano lectivo 2009-10.   

A verificar-se qualquer das situações atrás mencionadas julgamos que deva haver m consenso a começar 

nos órgãos que possibilite aumentar a consciencialização a nível do processo em causa.  

9. Siglas 

  
AE Apoio Educativo 
AP Área de Projecto 
ASE Acção Social Escolar 
APEE  Associação de Pais e Encarregados de Educação 
CCH Curso Científico-Humanístico 
CDT(s) Conselho (s) dos Directores de Turma 
CEF(s) Curso (s) de Educação e Formação 
CGQ Ciências físico-químicas 
CG Conselho Geral 
CGT Conselho Geral Transitório 
CMS Câmara Municipal do Seixal 
CN Ciências Naturais 
CP Conselho Pedagógico/Cursos Profissionais 
CT (s) Conselho (s) de Turma/ Cursos Tecnológicos 
DI (s) Director (es) de Instalações 
DT (s) Director (es) de Turma 
EA Estudo Acompanhado 
EE (s) Encarregado (s) de Educação 
EF Educação Física 
EFA Educação e Formação de Adultos 
ESJA Escola Secundária Dr. José Afonso 
FC Formação Cívica 
GAA Gabinete de Apoio ao Aluno 
GT Grupo de Trabalho 
GTAI Grupo de trabalho da avaliação Interna 
NEE Necessidades Educativas Especiais 
OPTEA Ocupação Plena dos Tempos Escolares dos Alunos 
PAA Plano Anual de Actividades 
PAC Plano de Acção das Ciências 
PCA Percursos Curricular Alternativo 
PCE Projecto Curricular de Escola 
PCT (s) Projecto (s) Curricular (es) de Turma 
PEE Projecto Educativo 
PLNM Português Língua Não Materna 
PNL Plano Nacional de Leitura 
PM Plano da Matemática 
PPA Plano Plurianual de Actividades 
RI Regulamento Interno 
SAE Serviços de Apoio Educativo 
SPO Serviços de Psicologia e Orientação 
TDE Tempo dado pela Escola 
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TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

 

 

10. Documentos Consultados 

 

- DECRETO-LEI Nº 75/2008, DE 22 DE ABRIL 

- LEI Nº 31/2002, DE 20 DE DEZEMBRO 

- PROPOSTA PARA A AVALIAÇÃO DO PEE 2007-10 (JULHO DE 2010)  

- PLANO DE MELHORIA DE 2009-10 

- PROJECTO EDUCATIVO 2007-2010  

- RELATÓRIOS FINAIS DE 2009-10 

- REGULAMENTO INTERNO EM VIGOR 
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11. ANEXOS 

Como anexos a este relatório consideram-se os seguintes documentos: 

 Avaliação do Plano de Melhoria 

 Ficheiro 09 do diagnóstico – resultados escolares 

 Relatório dos resultados dos inquéritos aplicados ao Pessoal Não Docente 

 Relatório dos resultados dos inquéritos aplicados aos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


