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Reunidos em 15 e 21 de Julho de 2009, os membros do Grupo de Trabalho para a 

Avaliação Interna (GTAI) consensualizaram uma proposta de auto-avaliação do realizado 

durante este ano lectivo, que depois foi disponibilizada por via digital para que lhe fossem 

introduzidas correcções, tendo a sua versão definitiva concluído que, em relação aos 

objectivos definidos 
1
 para as duas fases de trabalho previstas, aos objectivos definidos na 

legislação e às características do trabalho do GTAI (no contexto da Escola): 

 

Objectivo e sub-objectivos da “1ª fase: sensibilizar os órgãos de administração e gestão, 

assim como os diversos membros da comunidade educativa para a utilização da avaliação 

interna no sentido de diagnosticar problemas e implementar soluções. 

 Envolvimento formativo da comunidade e dos órgãos; 

 Contacto com os representantes dos órgãos e da comunidade para recolha de dados factuais 

e opiniões; 

 Elaboração de um texto que (i) estabeleça a ligação entre a auto-avaliação e avaliação 

externa, (ii) enquadre um conjunto de documentos básicos organizadores da escola e (iii) 

constitua o suporte da apresentação a fazer pela Direcção Executiva no início da visita da 

equipa da avaliação externa.” 

 

 Esta fase resultou da urgente necessidade de elaboração de um Relatório de Avaliação 

Interna, em função das exigências da Avaliação Externa: 

 o Relatório foi concluído em 31 de Janeiro (incluindo todos os aspectos correspondentes 

ao 3º sub-objectivo desta fase), 

 a visita da equipa de Avaliação Externa foi realizada em 10 e 11 de Fevereiro e 

 as principais ilações operacionais foram propostas pelo GTAI aos Presidentes do 

Conselho Executivo (CE) / Conselho Pedagógico (CP) e do Conselho Geral (CG), 
2
 em 

reuniões realizadas, respectivamente, em 10 de Março e 16 de Abril; 

 Foi constituído um primeiro património factual e opinativo sobre a Escola (2º sub-
objectivo desta fase) 

3
, através da: 

 realização e análise de entrevistas aos Presidentes do CG, do CE / CP e da Direcção 

da Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) e a um conjunto de outros 

membros destes dois órgãos e da Direcção da Associação de Estudantes, 

 análise dos documentos de orientação e planificação da Escola, 

 análise dos relatórios finais de 2007-08 e 

 recolha e tratamento de dados estatísticos; 

 O envolvimento da comunidade (1º sub-objectivo desta fase) resultou da audição de 
opiniões (as entrevistas), da divulgação de informação (3 números 

4
), do apoio à APEE 

(por ocasião do debate sobre «insucesso e abandono escolar», organizado por esta 

Associação em 12 de Março), das reuniões solicitadas aos Presidentes do CE / CP e do CG 

pelo GTAI (15 de Janeiro, 10 de Março e 16 de Abril) ou solicitadas pelo Presidente do CE 

/ CP ao GTAI (2 de Fevereiro) e das apresentações realizadas em momentos específicos 

das reuniões do CG (23 de Janeiro) e do CP (27 de Janeiro); 

 



Objectivo e sub-objectivos da “2ª fase: desenvolver um sistema de acompanhamento e 

avaliação apto a apoiar melhorias permanentes. 

 Esclarecimento das responsabilidades envolvidas na auto-avaliação da escola; 

 Constituição de um conjunto de regras éticas e técnicas (por exemplo: confidencialidade 

dos testemunhos; validação das entrevistas); 

 Inclusão de artigos a figurar na revisão do RI relacionados com a dinâmica da auto-

avaliação da escola; 

 Consolidação e implementação do modelo de auto-avaliação (devendo as principais 

orientações estar explícitas no PEE).” 

 

 Aquando das apresentações prévias do Relatório de Avaliação Interna no CG e no CP (23 e 

27 de Janeiro) 
5
, o GTAI anunciou ir “proceder a uma inevitável reformulação das fases de 

trabalho”, correspondendo agora a 2ª fase inicialmente prevista à “articulação da avaliação 

interna com a avaliação externa” e ao “envolvimento da comunidade e implementação de 

melhorias na Escola”; 

 A passagem para uma implementação temporalmente indefinida dos quatro sub-objectivos 

que o GTAI havia previsto em Outubro, para esta 2ª fase, decorreu da noção de que a 

“desarticulação entre as dinâmicas da comunidade e os instrumentos de autonomia da 

Escola (em particular o Projecto Educativo / Curricular de Escola e o Plano Anual de 

Actividades)”, constatada na Avaliação Interna, exigia a formulação de uma “estratégia” 

de planeamento que, nas reuniões de 10 de Março e 16 de Abril, foi apresentada aos 

Presidentes do CE / CP e do CG 
6
 (transição para uma filosofia de avaliação interna 

formativa); 

 Apesar desta secundarização dos sub-objectivos iniciais, na reunião de 16 de Abril foram 

também apresentados ao Presidente do CG um conjunto de propostas para a inclusão da 

Avaliação Interna no revisão do Regulamento Interno (1º e 3º sub-objectivos), um 

esboço de Regimento da Avaliação Interna visando, entre outros aspectos, as 

responsabilidades de toda a comunidade e a inclusão de regras éticas e técnicas (2º sub-

objectivo desta fase) e um outro esboço de questões a ter em conta na revisão do 

Projecto Educativo (4º sub-objectivo desta fase); 

 As principais medidas de «envolvimento da comunidade» foram, nesta 2ª fase, as reuniões 
com o Presidente do CG, uma das Vice-Presidente do CE e representantes das estruturas 

pedagógicas (7, no total) e a solicitação a toda a comunidade escolar e à APEE de um 

parecer sobre as Prioridades e Critérios para a Avaliação Interna deste ano, tendo em 

vista a exigência de se concluir um Diagnóstico da Escola e de se proceder à revisão do 

Projecto Educativo durante o próximo ano lectivo (os resultados desta participação já 

foram devolvidos para validação e serão incluídos no Relatório Final de Avaliação 

Interna); 

 As principais medidas de «implementação de melhorias» surgiram nas interacções quase 

diárias com os Grupos de Trabalho constituídos para funcionar em Junho e Julho, 

nomeadamente sobre Educação para a Cidadania, para o Projecto Curricular de Escola, 

para o Plano Anual de Actividades e para a Direcção de Turma, e na apresentação de 

memorandos facilitadores da elaboração estrutural do próximo Plano Anual de 

Actividades (dirigidos ao CP, reunido no dia 17 de Julho, e em contacto directo com 

representantes do CG e do CE, no dia 24 de Julho); 

 A comunidade, em geral, continuou a receber informação durante esta 2ª fase (foram 

divulgados 2 números 
7
); 

 De todos estes aspectos, deverão ser especialmente melhorados, à medida que o processo 
da Avaliação Interna prosseguir: 



 o envolvimento dos órgãos e de todos os sectores da comunidade em todas as fases 

(nomeadamente na definição de objectivos, na escolha dos métodos, na interpretação 

dos dados, na validação do produto final e, talvez o aspecto decisivo, na escolha e 

implementação de melhorias); 

 a clarificação do modelo geral e dos modelos específicos de Avaliação Interna e das 

formas de os operacionalizar, contando gradualmente com contributos externos; 

 

No artigo 6º do Decreto Lei nº 31/2002 estipula-se que a Avaliação Interna deve ter em 

vista: 

“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, 

abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, 

o funcionamento 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 

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

resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 

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

 

 Globalmente foram feitos progressos em relação a todos estes campos da Avaliação Interna 

(alguns ainda em curso, dado ainda se estar a trabalhar nos relatórios anuais da Escola), 

sobretudo os correspondentes às alíneas b) c) d) e); 

 Se o Relatório de 31 de Janeiro dispôs de pouco tempo para abordar as actividades mais 
próximas da comunidade (esteve centrado nas grandes orientações) e aquele que está em 

preparação (Relatório Final de Avaliação Interna, a concluir e apresentar em Setembro) 

possui um carácter mais vincadamente formativo, caberá ao Diagnóstico da Escola (a 

concluir até ao final de 2009) responder mais cabalmente ao previsto na lei, dado apoiar a 

última avaliação do Projecto Educativo e, portanto, a sua revisão; 

 A elaboração do Relatório Final referido está a ser garantida, em Junho e até ao final de 
Julho, por quatro equipas (de acordo com as «prioridades» para a avaliação interna): 

 a da Educação para a Cidadania (em interacção com o Grupo de Trabalho sobre este 

tema), 

 a dos currículos participados e 

 a do planeamento participado (responsável pelo resumo e síntese de todos os Relatórios 

Finais) e 

 a das estatísticas anuais (elaboração de grelhas e implementação de um plano para o 

levantamento e tratamento estatístico, com o apoio de uma equipa de professores 

constituída para este efeito); 

 

Constituição, forma de trabalhar, pontos fortes e pontos fracos do GTAI 

 

 Constituição do Grupo de Trabalho: 
 7 professores (tendo sido atribuídos 7 escassos tempos de estabelecimento a 4 deles), 



 leccionando disciplinas da responsabilidade de 4 Grupos Disciplinares, integrados em 

apenas 2 Departamentos (um constrangimento da representatividade), 

 ao 7º, 9º, 10º, 11º e 12º anos, a CEFs do 1º e 2º anos (mas não aos Cursos Profissionais, 

aos CEFs do Secundário e aos EFAs), quer de dia, quer à noite, 

 e sendo também responsáveis por Área de Projecto e Estudo Acompanhado (em ambos 

os casos no 3º Ciclo); 

 alguns deles foram Directores de Turma do 3º Ciclo / do Secundário (de dia) ou 

Coordenadores Pedagógicos (à noite) e, 

 vários, animadores de 7 diferentes Projectos. 

 Forma de trabalhar ao longo dos 10 meses que vão de 18 de Setembro (data da 1ª reunião) 

até 17 de Julho (último dia de trabalho dos primeiros membros do GTAI a entrar em 

férias): 

 o principal meio utilizado foram as reuniões plenárias (24 ao todo, uma média de 2,4 

reuniões por mês; em 11 dessas reuniões estiveram presentes todos os membros da 

equipa, noutras 11 apenas faltou 1 membro, normalmente com justificação, e apenas em 

2 faltaram 2 membros), e 

 os meios complementares foram as reuniões em pequeno grupo e a correspondência 

por email; 

 Pontos fortes: 
 empenho e entusiasmo da totalidade dos membros do GTAI (3 deles participaram 

como membros de pleno direito, apesar de não disporem de qualquer regalia horária) e 

 diversidade dos contributos pessoais (por ordem alfabética: clarificação; 

comunicação; eficiência; estruturação; experiência; organização; teorização); 

 Pontos fracos: 
 pouca sensibilidade dos órgãos em relação à importância da Avaliação Interna 

(expressa através das quase nulas condições de apoio ao trabalho do GTAI, em termos 

materiais e humanos, e da fraca iniciativa de consulta do - e dificuldade de articulação 

com o - GTAI) e fraca capacidade de uma parte da comunidade para resolver 

problemas elementares de participação nos processos em que são envolvidos 

(nomeadamente os que envolvem estatísticas) e 

 dificuldades internas de conciliação entre a «experiência» de escola e o «impulso» 

das novas ideias. 

 

 

Em 29 de Julho de 2009, 

Ana Moura, Elsa Teixeira, Helena Cabaço, Jorge Marta, 

Paula Dias, Pedro Esteves e Telma Rodrigues 

 

 

Notas: 

                                                 
1
 E divulgados, através da «Informação», nº 1 (de finais de Outubro), aos órgãos e à comunidade 

2
 Constantes da Versão provisória do relatório intermédio (Março de 2009); esta «versão provisória» não foi 

alterada, pelo que também foi «definitiva» 
3
 Constante do Relatório de Avaliação Interna (31 de Janeiro) e aí interpretado 

4
 Temas abordados: avaliações interna e externa (nº 1), oferta de cursos não regulares (nº 2) e insucesso e 

abandono escolar (nº 3) 
5
 Conferir o «Power Point» então utilizado como suporte da apresentação 

6
 Conferir a Versão provisória do relatório intermédio (Março de 2009) 

7
 Temas abordados: prioridades da avaliação interna (nº 5) e calendário da avaliação interna no contexto da 

revisão dos grandes instrumentos (nº 6) 


