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REGIMENTO DA AVALIAÇÃO INTERNA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

 

O presente Regimento estabelece o regime de funcionamento da Comissão de Avaliação 

Interna do Agrupamento de Escolas de Santo André. 
 

 

Artigo 2º 

Noção e Objetivos 

 

A Comissão de Avaliação Interna rege-se pelo definido no capítulo II, artº 6º e 7º da Lei 

31/2002 de 20 de Dezembro que define como objetivos: 

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; 

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições afetivas 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 

ação educativa, enquanto projeto e plano de atuação; 

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. 

 

Artigo 3º 

(Composição) 

 

A Comissão é presidida pela Diretora do Agrupamento, que delega competências no(a) 

coordenador(a) da equipa a designar entre os docentes que a constituem. 
 

1. A Comissão de Avaliação Interna é constituída por: 

 

Uma Equipa Coordenadora: 

a) Diretora; 

b) Dois Professores designados pela Diretora 

 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ  
               - 120340 - 

 2 

Uma Equipa Alargada: 

a) Presidente do Conselho Geral 

b) Dois representantes do pessoal não docente, a saber: um Assistente Administrativo e 

um Assistente Operacional; 

c) Um representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

d) Dois representantes dos alunos: um aluno do Ensino Diurno e um do Ensino 

Noturno; 

e) Um representante da comunidade local; 

f) Coordenador dos Diretores de Turma dos Cursos Cientifico Humanísticos; 

g) Coordenador dos Diretores de Turma dos Cursos Profissionais; 

h) Coordenador do Pré-escolar; 

i) Coordenador de Escola 1º ciclo; 

j) Coordenador 1º ciclo; 

k) Coordenador de Escola EB 2/3; 

l) Coordenador dos Diretores de Turma do 2º ciclo; 

m) Coordenador dos Diretores de Turma do 3º ciclo; 

n) Coordenador dos Cursos do Ensino Noturno; 

o) Representante dos Serviços de Apoio Educativo Especializado; 

p) Coordenador da Biblioteca Escolar; 

q) Coordenador dos Projetos em desenvolvimento 

r) “Amigo crítico”. 
 

 

Artigo 4º 

(Designação dos membros) 

 

1. A designação dos membros da Comissão de Avaliação Interna faz-se da seguinte forma: 

a) Os professores da Equipa Coordenadora são nomeados pela Diretora; 

b) Os dois representantes do pessoal não docente são designados pela Diretora; 

c) Os representantes dos alunos dos cursos diurnos e dos cursos noturnos são eleitos, 

anualmente, pela Assembleia de Delegados de turma, de entre os seus membros; 

d)  Representante da comunidade local é cooptado pelos restantes membros que 

constituem a Comissão de Avaliação Interna; 

e) O representante dos Cursos do ensino noturno é designado pela Diretora; 

f)  “Amigo Crítico” é cooptado pela Equipa Coordenadora. 
 

 

Artigo 5º 

 

Parágrafo único - Poderá esta comissão prover-se do auxílio de outros docentes, 

nomeados pela Diretora, sob proposta da comissão, nomeadamente para o tratamento 

estatístico de dados obtidos e elementos para apoio consultivo. 

 

 

Artigo 6º 

(Competências Gerais) 

 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, à Comissão compete: 

 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ  
               - 120340 - 

 3 

a) Integrar e envolver todos os atores educativos num processo de auto-avaliação que se 

deseja, participado, intrínseco e permanente; 

b)  Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos 

seus níveis de eficiência e eficácia; 

c) Promover uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa; 

d) Delinear estratégias que assegurem o sucesso educativo e promovam uma cultura de 

qualidade e exigência; 

e) Sensibilizar os vários atores da comunidade para a participação no processo educativo; 

f) Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento de escolas; 

g) Promover a cultura de melhoria continuada, valorizando os aspetos positivos da 

organização / funcionamento do Agrupamento de Escolas. 

 

Artigo 7º 

(Competências Específicas) 

 

1-  Cabe à Equipa Coordenadora: 

 

a) Elaborar e aprovar o Regimento Interno; 

b) Redigir e implementar o plano de ação, ouvida a Equipa alargada; 

c) Coordenar e monitorizar o plano de melhoria; 

d) Elaborar todos os instrumentos necessários à avaliação a serem aplicados, em 

articulação com o Conselho Geral e o Conselho Pedagógico; 

e) Coordenar a aplicação dos instrumentos avaliativos junto da comunidade escolar; 

f) Analisar o tratamento estatístico dos dados recolhidos; 

g) Elaborar e disponibilizar à comunidade escolar os relatórios decorrentes dos 

processos e instrumentos avaliativos aplicados; 

h) Divulgar as atividades desenvolvidas junto do Conselho Pedagógico, do Conselho 

Geral e demais estruturas intermédias de gestão do Agrupamento de escolas; 

 

 

2- Cabe à Equipa Alargada: 

 

a) Dar o parecer sobre o relatório final apresentado pela equipa coordenadora; 

b) Estabelecer canal de comunicação com os órgãos ou entidade que representam; 

c) Fazer chegar à equipa coordenadora os resultados, sugestões e propostas resultantes 

da reflexão efetuada nos respetivos órgãos ou entidades que representam; 

d) Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino/serviço prestado pela 

Escola, com base nas análises e recomendações produzidas no processo interno de 

avaliação; 

e) Analisar e discutir os instrumentos produzidos pela equipa Coordenadora, previstos 

na alínea d) do ponto anterior.  

 

 

 

Parágrafo único – Ficam reservados à equipa pedagógica o levantamento e tratamento 

de dados considerados matéria sigilosa. 
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Artigo 8º 
 

FUNCIONAMENTO 
 

1. A comissão de Avaliação Interna reúne ordinariamente uma vez por período e, 

extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo respetivo coordenador, por sua 

iniciativa ou requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou, 

ainda, sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do Conselho Pedagógico o 

justifique. 

 

2. As reuniões serão convocadas, pela Diretora ou pela equipa coordenadora, com setenta e 

duas horas de antecedência através de uma convocatória da qual todos os membros tomarão 

conhecimento e terão uma duração máxima de três horas.  

 

3. As reuniões serão secretariadas, rotativamente, por um docente. Depois de aprovada, a ata 

lavrada será assinada pelos presentes. 

 

4. A equipa coordenadora será responsável pela elaboração e organização de uma pasta de 

arquivo na qual constarão informações pertinentes, regulamentos, planos de ação e todos os 

documentos comprovativos das atividades realizadas. 

 

5. A equipa coordenadora reúne de acordo com o horário semanal estipulado pela Diretora. 

 

6. A comissão poderá cooptar outros membros que se distingam pelo seu mérito científico e 

pedagógico, auditar peritos, de modo a fundamentar as suas posições do ponto de vista 

científico e pedagógico. 

 

 

Artigo 9º 

(Omissões) 

 

1. A integração de eventuais lacunas ou omissões far-se-á nos termos gerais de direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barreiro, 21 de outubro de 2015 

 

A Comissão Redatora 


