
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO SE PROCESSA A AVALIAÇÃO EXTERNA? 
 

 A equipa inspetiva desloca-se ao Agrupamento 

de escolas sendo a duração da visita de 3 dias. 

 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA IGEC 
 

 ANÁLISE DOCUMENTAL  

Documento de apresentação do agrupamento, 

projeto educativo, planos de estudo, PAA, 

Regulamento Interno, relatório de autoavaliação, 

programas próprios com as turmas, relatório de 

atividades do diretor apresentado ao conselho 

geral, outros docs que a escola entenda 

pertinentes. Análise da informação estatística 

(perfil da escola). 
 

 OBSERVAÇÃO DIRETA  

 Visitas às Instalações e equipamentos, 

ambientes educativos e contactos com diferentes 

intervenientes do processo educativo. 
 

 APLICAÇÃO de QUESTIONÁRIOS 

Aplicação de questionários de satisfação 

(alunos, pais, profs, trabalhadores). 

 

 

 ENTREVISTAS DE PAINEL  

Entrevistas de painel (12 grupos de entrevistados 

membros representativos da comunidade 

educativa). 

 

 

 

 

 

 

 

Construir juntos  

o caminho do saber 

 para plenamente ser 
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A IGEC AVALIA 3 DOMÍNIOS: 

(subdivididos em 9 campos de análise e 

explicitados por diversos referentes (ver Quadro de 

Referência). 

  

I - RESULTADOS  

   Resultados académicos  

   Resultados sociais  

   Reconhecimento da comunidade  

 

II-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

   Planeamento e articulação  

   Práticas de ensino  

   Monitorização e avaliação das aprendizagens  

 

III- LIDERANÇA E GESTÃO  

    Liderança  

   Gestão  

   Autoavaliação e melhoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             http://essantoandre.yolasite.com  

 

 

 

Apenas com a colaboração de todos 

será possível alcançar a melhoria! 

AVALIAR PARA MELHORAR 

http://essantoandre.yolasite.com/


 

COMO É REALIZADA A AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS? 

 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO PORQUÊ? 

Lei N.º 31/2002, de 20 de Dezembro 

Aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não 
superior 
 

Artigo 6º 
A autoavaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-se em 
permanência, conta com o apoio da administração educativa 
e assenta nos termos de análise seguintes: 
 

a) Grau de concretização do projeto 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; (…) 

 

Decreto-lei 75/2008 
 

CAPÍTULO II 
Regime de autonomia 

 
Artigo 8.º 

Autonomia 
 

2 — A extensão da autonomia depende da dimensão e da 
capacidade do agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada e o seu exercício supõe a prestação de contas, 
designadamente através dos procedimentos de autoavaliação 
e de avaliação externa (…) 
 

Artigo 9.º 
Instrumentos de autonomia 

 
2 — São ainda instrumentos de autonomia dos agrupamentos 
de escolas e das escolas não agrupadas, para efeitos da 
respetiva prestação de contas (…) 

 
c) «Relatório de autoavaliação» o documento que 

procede à identificação do grau de concretização 
dos objectivos fixados no projecto educativo, à 
avaliação das atividades realizadas pelo 
agrupamento 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. 

 

 

QUAL A FINALIDADE DA AUTOAVALIAÇÃO? 
 

 Levar a comunidade escolar a refletir sobre o 

valor das suas práticas corrigindo-as se perceber 

que não produzem os resultados desejados; 

 Implementar ações que conduzam à melhoria da 

escola, seja essa melhoria ao nível organizacional, 

ao nível do desenvolvimento profissional de todos 

os que nela trabalham ou ao nível da melhoria das 

aprendizagens dos alunos.  

 

 

 

 

 

QUEM FAZ A AUTOAVALIAÇÃO ? 
 

 A autoavaliação do Agrupamento (avaliação 

interna) é realizada por uma equipa que procura ter 

a maior representatividade possível. A equipa   

integra profs, funcionários, enc. educação, alunos, 

Presidente da junta freguesia e um elemento 

externo. A equipa é designada por CAI. 
 

 A equipa de autoavaliação elabora anualmente 

um Plano de Ação (conjunto de atividades/ações a 

desenvolver). A aprovar pelos diversos órgãos. 
 

 Para colmatar os pontos fracos encontrados 

na(s) escola(s) (identificados através de 

questionários, entrevistas, reuniões, análise 

documentos…), a equipa elabora, sempre que 

necessário, um Plano de Melhoria (conjunto de 

medidas/estratégias específicas para solucionar os 

problemas identificados). 

 

 

 

 

Avaliação de Escolas 

 

Avaliação 

 Externa 

IGEC – (Inspeção  
Geral da 

Educação e 
Ciência) 

 

Avaliação 

Interna 

(Realizada pelas 
próprias Escolas 
– Autoavaliação) 

 

O QUE É A AUTOAVALIAÇÃO? 

Entende-se por autoavaliação dos 

estabelecimentos de ensino, uma avaliação 

concebida e conduzida por pessoas 

pertencentes à escola e para uso da própria 

escola. A escola, como qualquer 

organização, deve interrogar-se sobre o valor 

das suas práticas corrigindo-as se perceber 

que não produzem os resultados desejados e 

são precisamente as pessoas pertencentes à 

escola que estão melhor colocadas para 

levar a cabo esta tarefa. (Meuret, 2002)  

 


