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INTRODUÇÃO 

   A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, determina que em cada estabelecimento de educação exista um 
sistema de autoavaliação que incentive ações e processos de melhoria da qualidade nas escolas, 
partindo de uma análise diagnóstica. Uma cultura de melhoria continuada, de exigência e de 
responsabilidade. É neste contexto, e na perspetiva de uma organização reflexiva e aprendente, que se 
inscreve o processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Santo André.  
   A autoavaliação é decisiva para o desenvolvimento das instituições, permitindo compreender e decidir 
melhor, responsabilizar e sustentar os esforços de melhoria. De salientar que a autoavaliação implica 
todos os agentes educativos numa análise reflexiva das suas práticas, visando uma maior eficácia das 
suas estruturas educativas. 

   O presente documento, para além da introdução, refere o enquadramento legal, os objetivos, a 
metodologia, o regimento, a equipa, a identificação dos referentes e um cronograma de 
operacionalização do processo. Com base no presente documento elaborámos um quadro síntese, 
visando a simplificação e objetividade da divulgação do Plano de Ação junto da comunidade. 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

   A autoavaliação tem um caráter obrigatório, tendo o seu suporte legal, como já foi referido, na Lei n.º 
31/2002 de 20 de dezembro – Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Superior. Porém esta 
Lei não define as normas inerentes aos procedimentos da avaliação das escolas, apenas é salientada a 
obrigatoriedade de cumprirem “padrões de qualidade devidamente certificados” (art.º 7º). 
   Do mesmo modo, o Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, no CAPÍTULO II, no Regime de autonomia 
no seu Artigo 8.º, indica: 

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 auto–avaliação e de avaliação externa (…)  

Também o CAPÍTULO II, no Regime de autonomia, no Artigo 9.º, Instrumentos de autonomia refere: 

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

c) «Relatório de auto-avaliação» o documento que procede à identificação do grau de concretização dos 
objectivos fixados no projecto educativo, à avaliação das actividades 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. 

   Constatamos que o processo de autoavaliação é indispensável para promover a qualidade do serviço 

prestado e o sucesso educativo. Neste processo participam todos os setores educativos e também 

elementos externos à Escola/Agrupamento, que acabam por interagir e contribuir para o seu 

desenvolvimento. 

OBJETIVOS GERAIS 

- Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e responsabilidade;      

-Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados do 

Agrupamento;    

- Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento;    

- Promover a melhoria dos resultados escolares;    

- Envolver a  comunidade  educativa   no  processo de  criação de  mecanismos de  autoavaliação  como  

forma de  melhoria, reforçando pontos fortes e colmatando pontos fracos; 

-Promover uma cultura de melhoria continuada da organização e do serviço educativo; 

-Criar uma dinâmica da organização consciente da necessidade de funcionamento como um todo 

enquanto agrupamento. 
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METODOLOGIA 

   Optámos por seguir um modelo aberto, tomando por base o Quadro de Referência e diversos 

documentos disponibilizados pela IGEC. Esta opção deve-se ao facto dos modelos estruturados 

existentes nos parecerem demasiado complexos e burocráticos, afastando-nos do objetivo principal e 

dificultando a nossa missão. Quanto aos instrumentos de recolha e tratamento de dados, para garantir a 

qualidade da avaliação, recorremos quer a métodos de análise quantitativa, quer de análise qualitativa, 

de modo a obter uma perspetiva abrangente do Agrupamento. Serão utilizadas diferentes técnicas de 

recolha de dados, como observação direta, análise documental e estatística, reuniões plenárias e 

auscultação direta, num processo que privilegia a triangulação e a diversificação dos meios de recolha da 

informação. 

 

REGIMENTO 

   Para regulamentar a constituição da comissão, o seu âmbito, o seu funcionamento, entre outros, foi 

elaborado um regimento específico. Para além do Regimento, no regulamento interno do Agrupamento 

constam também indicações neste sentido. De ressalvar o compromisso da comissão em respeitar a 

confidencialidade das informações individuais recolhidas. 

 

EQUIPA 
   A equipa integra representantes de todos os atores educativos e comunidade local e ainda um 

elemento externo à escola (Amigo Crítico), especialista na área, garantindo um olhar externo e objetivo 

do processo. A Diretora preside à Comissão, delegando na Coordenadora a função de coordenação e 

desenvolvimento do processo, de modo a evitar a possibilidade de enviesamento. A comissão presta 

contas à Diretora, cabendo à Direção a implementação das ações de melhoria identificadas pela CAI. 

 

   EQUIPA COORDENADORA: Cristina das Neves (Coordenadora da comissão); Fernanda Fonseca (Sub-

coordenadora). EQUIPA ALARGADA: Presidente do Conselho Geral – Constança Pinto; Representante 

dos Assistentes Operacionais – Ana Cristina Lapa; Representante dos Assistentes Administrativos – Inês 

Jóia; Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação – Lúcia Marques; Representante 

dos alunos (Presidente da Associação de Estudantes); União Freguesias Alto Seixalinho, Sto André e 

Verderena-Representante da comunidade local (a designar); Coordenador do Pré-escolar – Maria Clara 

Condeço; Coordenador de escola JI/ EB1 - Emília Marcelino; Coordenador 1º ciclo - Manuel Candeias; 

Coordenador de escola EB 2/3 - Anabela Luz; Coordenador dos Diretores de Turma do 2º ciclo – Paula 

Tapadas; Coordenador dos Diretores de Turma do 3º ciclo – Berta Custódio; Coordenador dos Diretores 

de Turma dos Cursos Científico-Humanísticos – Lurdes Serra; Coordenador dos Cursos Profissionais – 

Anabela Pereira; Coordenador dos Cursos do Ensino Noturno – Cristina Costa; Coordenador de 

Biblioteca/ CRE - Centro de Recursos Educativos – Fátima Correia; Coordenador de Projetos – Rosário 

Santos; Representante dos Serviços de Apoio Eucativo Especializado – Luís Cunha. EQUIPA CONSULTIVA: 

Fortunata Beatriz. EQUIPA DE ESTATÍSTICA E APOIO: Joaquim Narciso, Vítor Godinho e Edgar Pedro. 

AMIGO CRÍTICO: Professor Doutor Natércio Afonso. 

 

FUNÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERNA (CAI) 

   Planear todo o processo de autoavaliação do Agrupamento; elaborar o Plano de Ação/Melhoria, 

recolher e tratar os dados para identificação de áreas de pontos fracos, analisar e monitorizar os 

resultados escolares; construir referenciais e instrumentos, envolver os diferentes atores educativos no 

processo de autoavaliação; promover a autoavaliação do Agrupamento como um instrumento 

continuado de melhoria, apresentar e divulgar os resultados nos órgãos do Agrupamento e à 

comunidade, elaborar relatórios e outros documentos, promover a reflexão sobre os resultados 

alcançados e definir estratégias de melhoria. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

   A avaliação será realizada por todos os elementos da equipa no final do ano letivo através da checklist. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE REFERENTES/EVIDÊNCIAS 

   O Quadro de Referência da IGEC está organizado em três domínios que definem nove campos de 

análise explicitados por um conjunto de referentes. No sentido de orientar e direcionar o processo de 

autoavaliação do Agrupamento, foi definido um quadro elencando os indicadores e instrumentos a 

utilizar durante o processo de avaliação interna. Assim, visando otimizar a execução da autoavaliação, foi 

estabelecido para cada referente um grupo de indicadores/evidências e os instrumentos ou evidências 

que nos permitirão determinar o seu grau de concretização. Este ano letivo, por impossibilidade de 

abranger todos os domínios, devido ao aglomerado de tarefas, optámos por selecionar apenas dois, dos 

três domínios do Quadro de Referência da IGEC -RESULTADOS e PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO - 

respetivos campos de análise e referentes.  

 

QUADRO SÍNTESE PARA DETERMINAÇÃO DO GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS CAMPOS DE 

ANÁLISE E INSTRUMENTOS 

DOMÍNIO 
CAMPOS 

DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES /EVIDÊNCIAS INSTRUMENTOS 

R
es

u
lt

ad
o

s 

R
es

u
lt

ad
o

s 
ac

ad
é

m
ic

o
s 

Evolução dos 
resultados 
internos 
contextualizados 

-Evolução da posição da 
escola/agrupamento no ranking 
 -Retenções por ano de escolaridade 
-Reprovações por ciclo de ensino 
 -taxa de alunos com nível/classificação 
superiores a 3 (Básico) e a 13-14 
(Secundário) 
 -Disciplinas e anos com mais 
sucesso/insucesso 

-Ranking de escolas 
- Programa de 
alunos 
- Plataforma MISI 
- Pautas 
-Atas de conselhos 
de turma 

(…) 

Evolução dos 
resultados 
externos 
contextualizados 

- Evolução da posição da 
escola/agrupamento no ranking 
- Resultados dos exames nacionais a 
Português e Matemática nos 4º, 6º e 9º anos 
- Resultados dos exames do ensino 
secundário  
- Disciplinas e ciclos com mais 
sucesso/insucesso 
-Evolução do diferencial entre avaliação 
interna e externa 

-Ranking de escolas 
- Programas 
ENES/ENEB 
- Plataforma MISI 
- Dados do JNE 

(…) 

Qualidade do 
sucesso 

-Médias dos alunos nos exames nacionais 
- Ingresso no Ensino Superior 
-Taxa de colocação no ensino superior na 1ª 
opção 
- Diferencial entre a avaliação interna e 
externa 
-Taxa de inserção no mercado de trabalho 
dos alunos dos cursos 
profissionais/vocacionais 

-Contactos com 
antigos alunos (DT) 
- Programas 
ENES/ENEB 
- Plataforma MISI 
- Pautas 

(…) 

Abandono e 
desistência 

- Taxa de abandono escolar 
- Taxa de desistência 

-Programa de 
alunos 
-Registos dos DT 
-Atas conselhos 
turma 
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DOMÍNIO 
CAMPOS 

DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES/EVIDÊNCIAS INSTRUMENTOS 

R
e

su
lt

ad
o

s 

R
e

su
lt

ad
o

s 
so

ci
ai

s 
 
Participação na 
vida da escola e 
assunção de 
responsabilidades 

 
-Alunos inscritos/participantes nos 
projetos 
- Taxa de participação nas 
atividades extracurriculares 
(Desporto Escolar, clubes, 
projetos,…) 
- Representatividade nos órgãos da 
Escola 
- Iniciativas dos alunos/Associação 
de Estudantes 

 
-Relatório da coordenação de 
projetos 
- Avaliação das atividades (PAA) 
- Relatórios diversos 
- Documentos orientadores do 
Agrupamento 
- Assembleia de 
delegados/Associação de 
estudantes 
-Outras evidências (auscultação 
direta) 

 
Cumprimento das 
regras e disciplina 

-Número de participações 
disciplinares/ocorrências 
- Número de alunos com 
participações 
- Disciplinas com participações 
disciplinares 
- Número de professores que 
efetuaram participações 
- Motivos das participações 
- Número de alunos convidados a 
sair da sala de aula 
- Medidas disciplinares tomadas 
 

-Registos das participações 
-Processos/reincidências  
-Medidas aplicadas 
-Atas 
 (final de cada período) 

 
Formas de 
solidariedade 
 

 
-Ações desenvolvidas no âmbito 
dos projetos/clubes: campanhas de 
recolhas de bens promovidas pela 
escola/alunos 
- Apoio a alunos e famílias 

 
-ASE (número de casos e tipo de 
apoio) 
- SEAE (serviço especializado de 
apoio educativo) e UEE (unidade 
de ensino estruturado) número 
de casos e tipologia de apoio) 
- Avaliação das atividades do PAA 
-Observação direta e auscultação 
 

 
Impacto da 
escolaridade no 
percurso dos 
alunos 

- Alunos que ingressaram na 
universidade 
-Empregabilidade dos alunos dos 
cursos profissionais/vocacionais 
-Prosseguimento de estudos dos 
cursos profissionais 
 

-Contactos com antigos alunos 
-Criação de um sistema que 
permita o seguimento do 
percurso dos alunos 
- Dados ENES 
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DOMÍNIO 
CAMPOS 

DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES/EVIDÊNCIAS INSTRUMENTOS 
R

e
su

lt
ad

o
s 

 
R

e
co

n
h

e
ci

m
e

n
to

 d
a 

co
m

u
n

id
ad

e
 

 
 
Grau de satisfação da 
comunidade educativa 

 
-Satisfação dos resultados 
escolares  
- Satisfação com professores, 
assistentes técnicos, assistentes 
operacionais  
- Satisfação com as lideranças 
(Direção do Agrupamento e DT)  
- Satisfação com os serviços 
(biblioteca, refeitório, loja do 
aluno, secretaria, bar, …)  
-Taxas de satisfação com o clima de 
escola  
 

 
-Auscultação dos atores 
educativos e da 
comunidade 
(reuniões, encontros) 
-Reclamações 
apresentadas 
 
-Fichas de registo de 
reclamações/sugestões 
de melhoria do 
refeitório 

 
Formas de valorização 
dos sucessos dos alunos  
 
 

 
-Número de alunos indicados para 
o quadro de Honra e de Excelência 
-Prémios e bolsas atribuídos 
-Entrega pública de certificados 
 

 
-Quadro de Honra e de 
Excelência 
-Pautas (averbamentos 
QH e QE) 
 

 
Contributo da escola para 
o desenvolvimento da 
comunidade envolvente 

 
-Estágios profissionais promovidos 
em empresas e instituições da 
comunidade  
-Projetos/atividades/formações 
direcionadas para a comunidade  
- Taxa de empregabilidade dos 
alunos das vias profissionais  
- Protocolos e parcerias 
estabelecidos  
 
 
 

 
- Relatórios de avaliação 
do PAA 
- Registos de ocupação 
dos espaços (por 
entidades etc.) 
-Dossiers de curso 
-Outros documentos 
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DOMÍNIO 
CAMPOS 

DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES/EVIDÊNCIAS INSTRUMENTOS 

P
re

st
aç

ão
 d

o
 s

e
rv

iç
o

 e
d

u
ca

ti
vo

 

P
la

n
e

am
e

n
to

 e
 a

rt
ic

u
la

çã
o

 
 Gestão articulada 
do currículo 

-Reuniões de Conselho de Turma / 
Equipas pedagógicas / Departamentos  
- Atividades desenvolvidas pelos 
clubes ou outros serviços que 
articulam com o currículo  
- Atividades curriculares/não 
curriculares promovidas pelos 
professores dos diferentes ciclos   
-Atividades curriculares/não 
curriculares desenvolvidas nas 
instalações da escola sede pelos 
alunos do pré-escolar e ensino básico 

 
-Convocatórias/atas  
-Relatórios de avaliação do 
PAA  
-PAA 
- Registos de empréstimos 
de materiais na Biblioteca 
-Atividades da biblioteca  
- Frequência das AEC  

Contextualização 
do currículo e 
abertura ao meio  

-Visitas de estudo/ saídas no concelho  
-Projetos e atividades desenvolvidos 
neste âmbito 

-Relatórios de avaliação do 
PAA 
-Outros registos 

Utilização da 
informação sobre 
o percurso 
escolar dos 
alunos  

-Atividades e eventos (exposição de 
projetos, 
- Divulgação nos meios digitais, 
newsletter, página da escola dia do 
diploma,…) 

-Grelha de registo  
-Relatórios de avaliação do 
PAA  

Coerência entre 
ensino e 
avaliação  

-Diferença entre a avaliação interna e 
externa  
-Critérios de avaliação 
 
 

-Pautas  
- Plataforma JNE e IAVE  
- Auscultação Direta 

Trabalho 
cooperativo entre 
docentes  
 
 
 
 
 
 
 

-Partilha de experiências e saberes 
com professores do mesmo grupo ou 
área disciplinar 
- Preparação de instrumentos de 
avaliação e classificação em conjunto 
- Matrizes dos testes e exames 
(elaboradas em conjunto) 
- Planificação de atividades 
curriculares comuns 
- Planificação não curriculares 
conjuntamente 
- Preparação de recursos educativos  
- Interação entre as unidades (Jardim 
de Infância e Escola Sede) que 
integram o agrupamento 
 

-Atas de 
departamento/grupo 
-Atas de reuniões por nível 
-Planificações 
PAA 
-Avaliação das atividades 
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DOMÍNIO 
CAMPOS 

DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES/EVIDÊNCIAS INSTRUMENTOS 

P
re

st
aç

ão
 d

o
 S

er
vi

ço
 E

d
u

ca
ti

vo
 

P
rá

ti
ca

s 
d

e 
en

si
n

o
 

 
Adequação das atividades 
educativas e do ensino às 
capacidades e aos ritmos 
de aprendizagem das 
crianças e dos alunos  

 
-Critérios para a definição dos 
apoios educativos em sala de aula  
- Critérios para o reforço das cargas 
horárias das disciplinas  
- Adequações curriculares  
-Diferenciação pedagógica 
 

 
- Regulamento interno 
- PEI /CEI 
-Plano Melhoria 1º ciclo 
na sequência da 
observação de aulas pela 
IGEC 

 
Adequação das respostas 
educativas às crianças e 
aos alunos com 
necessidades educativas 
especiais 

 
-Número total de alunos 
integrados no Ensino Especial  
- Horas por alunos em situações de 
apoio no âmbito da E. Especial 
- Grau de satisfação dos EE com 
alunos na UEE  
- Atividades e projetos 
direcionados para alunos com NEE  
- Apoio dos técnicos especializados  
 
 

 
- Auscultação aos pais de 
alunos com NEE 
- Auscultação aos 
Técnicos especializados 
- Protocolos 
- Reuniões com CPCJ 
-Análise de Planos de 
Recuperação (PAPI) 

 
Exigência e incentivo à 
melhoria de 
desempenhos 
 
 

 
-Participação em projetos 
europeus incluindo formação 
centrada no desenvolvimento 
pessoal e profissional dos docentes  
 
 

-Análise qualitativa do 
conteúdo dos relatórios 
das mobilidades 
- Atas de departamento  

 
Metodologias ativas e 
experimentais no ensino e 
nas aprendizagens 

 
-Desdobramento das turmas com 
ocupação do espaço específico 
(laboratório/salas específicas) 
- Taxas de utilização de recursos 
quadros interativos/TIC, … 
- Visitas de estudo 
- Situações de aprendizagem ativa 
e experimental 
 
 

 
-Horário dos alunos 
- Relatórios de avaliação 
do PAA 
- Registo de utilização dos 
computadores na 
Biblioteca 
-Auscultação aos alunos e 
docentes 
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DOMÍNIO CAMPOS  
DE 

 ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES/EVIDÊNCIAS INSTRUMENTOS 
P

re
st

aç
ão

 d
o

 s
e

rv
iç

o
 e

d
u

ca
ti

vo
 

P
rá

ti
ca

s 
d

e 
e

n
si

n
o

 

 
Valorização da 
dimensão 
artística 

-Satisfação com a valorização da dimensão 
artística na escola  
- Satisfação com as condições para 
implementar atividades artísticas  
- Número de atividades artísticas  

-Auscultação a alunos 
e professores 
- Relatórios de 
avaliação do PAA 
- Horários/currículo 
-Clube de teatro e de 
música 

Rendibilização 
dos recursos 
educativos e do 
tempo dedicado 
às 
aprendizagens  

-Transversalidade dos recursos específicos 
para determinada área ou tipo de ensino 
para toda a escola  
-Preparação para as provas finais e exames 
nacionais (GAPE) 

-Registos do GAPE 
- Registos dos 
professores 
-Registo da Biblioteca 

Acompanhamen
to e supervisão 
da prática letiva 

-Sessões formativas de acompanhamento 
pedagógico (novos programas – metas 
curriculares) 
- Acompanhamento dos coordenadores da 
prática letiva 
-Observação de aulas pela IGEC 

- Atas do CP e grupo 
- Relatórios dos 
coordenadores de 
departamento 
-Análise das reflexões 
sobre a observação de 
aulas da IGEC 

M
o

n
it

o
ri

za
çã

o
 e

 a
va

lia
çã

o
 d

o
 e

n
si

n
o

 e
 d

as
 a

p
re

n
d

iz
ag

e
n

s 

Diversificação 
das formas de 
avaliação  

- Modalidades de avaliação implementadas 
(formativa, diagnóstica e sumativa)  
-Autoavaliação do aluno 
- Dimensões da avaliação 
(cognitiva/Atitudinal)  

- Critérios de avaliação  
-Livros de ponto 
-Outros evidências 
comprovativas da 
autoavaliação do 
aluno 

Aferição dos 
critérios e dos 
instrumentos de 
avaliação  

- Discussão/definição em sede de 
departamento  
-Aferição e aprovação no Conselho 
Pedagógico 
- Elaboração conjunta do material de 
avaliação e classificação  
-Grelha Excel de cálculo da classificação 
final do aluno comum a todos os docentes 
da disciplina por ano e ciclo 
- Matrizes dos testes e exames (elaboradas 
em conjunto)  

- Ordem de trabalhos 
e atas dos 
departamentos  
-Ata do CP  
-Documento síntese 
dos critérios 
 

Monitorização 
interna do 
desenvolviment
o do currículo  

- Planificação, desenvolvimento e avaliação  - Instrumentos, 
grelhas de planificação 
e avaliação  

Eficácia das 
medidas de 
promoção do 
sucesso escolar  

- Diagnóstico das dificuldades reveladas 
pelos alunos e elaboração de propostas de 
intervenção: apoio educativo/tutorial  
- Evolução dos níveis de sucesso dos alunos 
propostos para o apoio educativo 
-Taxa de frequência do GAPE 

- Grelha e relatórios 
para avaliação das 
propostas de apoio 
implementadas  
-Registos do DT 
-Relatórios GAPE 

Prevenção da 
desistência e do 
abandono  

-SPO 
- Taxas de abandono e desistência  
-Encaminhamento para percursos 
formativos alternativos 

 
- Dados MISI  
-Programa alunos 
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CRONOGRAMA AVALIAÇÃO INTERNA 2015/2016 
 

Etapas/Ações 2015 2016 
set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul agosto set 

Seminário Boas Práticas 
(divulgação das práticas 
do Agrupamento, da CAI 
e do Projeto Educativo. 
Formação: Stress e 
Gestão de conflitos em 
contexto escolar) 

             

Atualização do 
Regimento e da equipa 

             

Elaboração do Plano de 
Ação 
 

             

Sensibilização e 
divulgação à comunidade 

             

Reuniões equipa alargada   
 

11   11  13  29    

Reunião com Alunos e 
Associação Estudantes 

             

Recolha e Tratamento 
estatístico dos resultados 
escolares 

             

Análise Documental 
 

             

Análise dos resultados 
escolares e promoção da 
reflexão crítica 

             

Auscultação dos diversos 
setores 

             

Avaliação do Processo de 
autoavaliação 

             

Elaboração do relatório 
final 

             

Divulgação dos resultados 
finais 

             

 

 

A equipa coordenadora 

Cristina Maria das Neves e Fernanda Fonseca 

outubro  2015 

 


