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CONTRADITÓRIO AO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO EXTERNA
DAS ESCOLAS 2019 / 2020
1 – INTRODUÇÃO
O presente contraditório tem como objetivo demonstrar que o relatório apresentado
pela IGEC não corresponde minimamente à realidade do Agrupamento de Escolas do Fundão,
baseando-se em conclusões infundadas, que, no nosso entender, se ficarão a dever a um juízo
prévio de alguns elementos da equipa de avaliação que veio a condicionar o decorrer do
processo.
Foi ouvida toda a comunidade educativa quer interna, quer externa, nomeadamente
em reuniões do Conselho Pedagógico e Conselho Geral realizadas dia 9 de junho. Foram
também recebidos múltiplos contributos e testemunhos por parte dos vários membros da
comunidade que foram integrados neste relatório
Como iremos demonstrar, existe um claro predomínio de pontos fortes em todos os
campos de análise, incluindo boas práticas e resultados notáveis generalizados por todo o
agrupamento. Contudo, foi implementada uma metodologia de avaliação que consideramos
desadequada (inquisitorial, manipuladora e mesmo depreciativa), com o único objetivo de
inferir pontos fracos e desvalorizar aspetos positivos da nossa ação.
Nunca foi tido em consideração o contexto existente, nomeadamente, quanto à taxa
de resposta dos inquéritos, ou mesmo ao facto do agrupamento estar num processo de obras
profundas de remodelação, de que foi dado conhecimento antes do início da avaliação.
Por outro lado, a equipa era constituída por elementos que estavam a trabalhar juntos
pela 1ª vez (segundo afirmações dos próprios), o que potenciou alguma descoordenação e
preponderância absoluta do chefe da equipa.
As intervenções sobre a organização do agrupamento, o tempo de elaboração do
relatório, assim como o clima em que decorreram as reuniões dos painéis são indícios do que
afirmámos atrás.
Dando como exemplo a apresentação, a mesma iniciou-se às 10.00h, o Sr. Inspetor
pediu 10 min. para a apresentação tendo terminado apenas às 10.30h, fundamentalmente
para salientar as virtualidades da avaliação de bom, ficando evidente a avaliação que nos
iria ser atribuída, antes do processo ter início. O Diretor demorou apenas 30 min na sua
apresentação, ou seja, o mesmo tempo do Sr. Inspetor. Em consequência, o tempo restante
foi insuficiente para todos os convidados intervirem, pois a apresentação foi dada como
concluída às 11.30h pelo Sr. Inspetor.
Também em todos os outros painéis, como testemunharam todos os intervenientes, a
metodologia foi sempre a mesma, ou seja, criar um clima inquisitorial tenso, desvalorizar
aspetos positivos, cortando mesmo a palavra dos intervenientes, tentar que fossem focados
aspetos negativos, colocando na discussão dados errados e levando a duração dos painéis
muito para além do estipulado.
Apresentado um resumo do processo, passamos de seguida ao contraditório, relativo
ao relatório nos seus vários domínios, onde consideramos que a avaliação deveria ter sido de
excelente ou muito bom.
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Níveis de classificação dos quatro domínios
5.1 – Autoavaliação
Neste domínio a avaliação deve ser de excelente e não de bom, pois há claro
predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, onde se incluem múltiplas
práticas inovadoras e resultados notáveis. Não existem áreas que carecem de melhorias
significativas, como comprovam as participações em estudos internacionais. Tanto as
práticas inovadoras como os resultados notáveis são generalizados e sustentados.
A equipa de autoavaliação, após análise do relatório elaborado pela equipa de
avaliadores, na sequência da avaliação externa realizada de 9 a 13 de janeiro no Agrupamento
de Escolas do Fundão, considera que o resultado de bom atribuído no domínio da
autoavaliação revela desconhecimento do trabalho desenvolvido neste âmbito e dos
documentos que o sustentam. Esta equipa expressa a sua discordância perante este resultado
e apresenta os argumentos que se seguem para a elaboração do contraditório:

Área de melhoria - Estratégias de informação e comunicação sobre dados
obtidos
- O relatório anual de autoavaliação é apresentado à direção da escola, ao Conselho Geral, ao
Conselho Pedagógico (que o apresenta em todos os departamentos) e divulgado na página
web da escola.
- O relatório relativo ao último ciclo CAF, concluído em 16/17, foi apresentado no anfiteatro
em três sessões destinadas a assistentes técnicos e operacionais; professores; encarregados
de educação e comunidade, com a presença da comunicação social local. A rádio e o jornal
locais fizeram referência ao evento e publicaram notícias sobre os resultados obtidos. Além
destas formas de divulgação, foram ainda afixados posters no átrio da escola relativos aos
resultados obtidos. O relatório foi divulgado na página web da escola. Consideramos que os
dados relativos à autoavaliação são amplamente divulgados, quer internamente, quer na
comunidade, e são de fácil acesso para quem os queira consultar.
- Salienta-se que a priorização das ações de melhoria foi realizada com a intervenção da
comunidade escolar, envolvendo todos os colaboradores, pelo que todos se debruçaram sobre
os pontos fortes e fracos e deram a sua opinião acerca dos aspetos com maior urgência de
intervenção. Anualmente, os resultados da autoavaliação são divulgados tanto no conselho
pedagógico, como no conselho geral, sendo, por conseguinte do conhecimento da
comunidade educativa.

Área de melhoria - Reflexão crítica sobre práticas de gestão curricular e
os processos de ensino e aprendizagem
- As práticas de gestão curricular e os processos de ensino e aprendizagem são alvo de
reflexão crítica por parte da equipa de autoavaliação. Os questionários aplicados no último
ciclo avaliativo a alunos, professores e encarregados de educação, bem como os guiões das
entrevistas realizadas a coordenadores de departamento e ao diretor incluem várias questões
que permitem obter inúmeros dados objetivos sobre práticas de gestão curricular e processos
de ensino. Os dados obtidos de várias fontes permitem a triangulação, o que enriquece a
análise e aumenta a fiabilidade.
Como referido no documento enviado à equipa inspetiva, são inúmeras as evidências da
autoavaliação na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Apontam-se algumas
das medidas implementadas decorrentes da intervenção da equipa de autoavaliação (planos
de melhoria e outras):
- Divulgação ampla dos conteúdos e critérios de avaliação e das disciplinas na página Web;
- Realização de autoavaliação em contexto de sala de aula;
- Explicitação das cotações obtidas pelo aluno em cada questão nos testes sumativos;
- Propostas de ações de melhoria após análise dos resultados.
- Construção do PE e do PAA com base nos resultados obtidos nas avaliações da AA.
Identificação dos pontos fortes (para manter) e dos pontos a necessitar de melhoria.
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- Criação de espaços como o Gabinete de Promoção do Sucesso (GPS) e Atividades de
Ocupação Plena dos Tempos Letivos (OPTL).
- Auscultação, recolha e divulgação de informação sobre os processos-chave junto de alunos,
professores e estruturas intermédias.
São igualmente apontadas inúmeras evidências do contributo da autoavaliação para a
melhoria da educação inclusiva no estabelecimento, avaliação/monitorização e afetação de
recursos para a implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão:
- Identificação de necessidades tendo em vista a superação de obstáculos para pessoas com
mobilidade reduzida;
- Instalação de equipamentos para permitir acessos a todos os espaços da escola: rampas,
elevadores, corredores, sinalética de identificação dos espaços.
- Criação de um subgrupo de trabalho, na equipa de autoavaliação, dedicado à educação
inclusiva;
- Elaboração de documentos para implementação do DL54/2018. Definição de indicadores
destinados a avaliar a eficácia das medidas universais, seletivas e adicionais.
- Documento para acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.
- Tratamento estatístico da monitorização da implementação das Medidas de Suporte à
Aprendizagem e Inclusão (MESAI). Os resultados desta monitorização têm permitido
rentabilizar recursos afetando-os, de acordo com as necessidades.
- Identificação e resposta a todas as necessidades do aluno de forma integrada e
multidisciplinar (ficha de identificação de necessidades MESAI e RTP), assegurando apoio
externo, nas respostas às necessidades que não são cobertas pelos recursos humanos e
equipamento internos.
- Identificação de alunos que possuem capacidades ímpares e elaboração de um plano de
desenvolvimento para os mesmos.
- Responsabilização dos alunos e famílias relativamente à assiduidade e às medidas aplicadas
fora da sala de aula.
É reconhecido pela equipa de avaliação externa que “São implementadas medidas de
suporte à aprendizagem, tais como apoios e coadjuvações, com a preocupação evidente de
garantir o acesso ao currículo, o sucesso educativo, a equidade e a inclusão. Neste campo,
releva-se a ação da unidade de multideficiência, em articulação com entidades externas, tais
como a Câmara Municipal do Fundão e Santa Casa da Misericórdia do Fundão. Existem ainda
diversas formas de apoio aos alunos que indiciam possibilidade de retenção. Constata-se a
existência de boas práticas de valorização da excelência, mais visíveis no ensino secundário,
que passam por estágios na Universidade da Beira Interior ou o acesso direto ao programa
Erasmus+ para a excelência”. Assim sendo, a reflexão crítica sobre as práticas de gestão
curricular e os processos de ensino e aprendizagem, levando à implementação de medidas de
apoio aos alunos e consequente melhoria dos resultados escolares, já é uma realidade e não
pode ser considerada uma área de melhoria no domínio da autoavaliação.
O AEF tem uma cultura de autoavaliação consistentemente consolidada. Desde 1991, ao longo
de quase três décadas, a Escola Secundária do Fundão tem participado em programas e
projetos de autoavaliação, nomeadamente Monitorização das Escolas: indicadores de
desempenho; Projeto Piloto de Avaliação da Qualidade na Educação Escolar; Projeto qualidade
XXI. Desde 2007 foi adotado o modelo CAF. O Agrupamento tem participado em encontros
CAF e CAF Educação promovidos pela DGAEP, com apresentação de resultados do
Agrupamento, já após a junção das escolas Secundária e João Franco, isto é, depois da
constituição do Agrupamento.
A convite da DGAEP, a equipa de autoavaliação participou no painel de clientes CAF,
constituído por oito escolas com práticas de autoavaliação consolidadas, que de 2017 a 2019
colaboraram na elaboração do documento Estrutura Comum de Avaliação adaptada ao setor
da educação – Modelo integrado CAF Educação, referencial da Avaliação externa e EQAVET. 2ª
Edição. Este documento visa atualizar a versão anterior, na sequência da publicação do novo
referencial divulgado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Neste âmbito, o
Agrupamento de Escolas do Fundão, através da equipa de autoavaliação, deu o seu contributo
para:
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- Elaboração de um documento que ajuda as escolas de ensino não superior a compreender e
utilizar o modelo CAF Educação através da apresentação de um conjunto de sugestões de
práticas e indicadores de avaliação.
- Alinhamento entre os outputs da autoavaliação com o modelo CAF e os inputs para o
processo de avaliação externa. Foi realizado um inquérito por questionário relativamente à
articulação entre a avaliação externa e a autoavaliação no âmbito da Lei nº 31/2002, de 20.12
e elaborado documento com as conclusões.
- Elaboração de um documento - CAF Educação – Modelo Integrado que evidencia nos
exemplos do modelo CAF os contributos para a avaliação externa (RAE) e para o Quadro de
Referência Europeu de Garantia da Qualidade («Quadro de Referência ou EQAVET»), usado nas
escolas profissionais.
- Elaboração de um novo modelo de relatório de autoavaliação e plano de melhorias que
possibilite a articulação entre a autoavaliação e a avaliação externa e as respetivas orientações.
Os documentos produzidos, com a colaboração do Agrupamento de Escolas do Fundão, para
uso nacional, podem ser consultados em:
https://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=CC7C9B3E-DFBD-48EC-92B1-F797E75CFFE4
Neste longo percurso de aprendizagem contou-se com o apoio direto dos professores
Mª do Carmo Clímaco e Borges Palma (Inspeção Geral da Educação e Instituto de Inovação
Educacional), bem como de vários amigos críticos - João Belém (IPP), João Ruivo (IPCB), José
Pina (CMF), Joaquim Reis Nunes (Hospital do Fundão); Eugénia Ferrão (Universidade da Beira
Interior) e ainda Lurdes Esteves (Instituto Politécnico de Castelo Branco) e António Gonçalves
da Silva, Professor Adjunto do ISEL. Outro contributo para esta aprendizagem são as várias
atividades de bench learning com escolas parceiras em projetos internacionais, como por
exemplo, o Projeto Empretic e inúmeros projetos Erasmus +, que têm permitido partilhar
experiências e adquirir conhecimentos sobre como se trabalha noutras escolas.
Anualmente, a equipa de AA colabora na elaboração do relatório global da instituição onde se
apresentam e analisam dados sobre: execução do plano anual de atividades, órgãos de
administração e gestão, funcionamento das estruturas de orientação e desenvolvimento
educativo, avaliação interna e externa, o que permite uma visão holística do funcionamento
da instituição.
No presente ano letivo, foi realizada uma candidatura ao EQAVET, o que revela o
investimento na melhoria da qualidade dos cursos de dupla certificação que constituem a
oferta do Agrupamento.
Salienta-se o esforço de melhoria contínua do trabalho desenvolvido no âmbito da
autoavaliação, sempre realizado por professores da escola, numa equipa alargada, com
representatividade de todos os departamentos, dos assistentes operacionais, dos assistentes
técnicos, da Associação de Estudantes, da Associação de Pais/Encarregados de Educação, sem
recurso a empresas que oferecem estes serviços. A experiência acumulada, a preocupação de
atualização permanente, o apoio sistemático de amigos críticos ligados a instituições de
ensino superior e o reconhecimento do bom trabalho realizado, nomeadamente através do
convite da DGAEP para integrar o painel de clientes CAF e a elaboração e respetiva aprovação
da candidatura EQAVET, são provas de que o Agrupamento de Escolas do Fundão é uma
organização que reflete sobre as suas práticas, de forma articulada internamente e
externamente, aplicando práticas de bench learning, que implica neste processo os seus
professores, alunos e colaboradores, investindo em processos contínuos de melhoria e
autorregulação.
Pelo exposto, discordamos da atribuição da classificação de bom no domínio da
autoavaliação. O AEF desenvolve, há muito, práticas de autoavaliação que estão solidamente
consolidadas e que têm vindo a ser progressivamente aperfeiçoadas e aferidas por elementos
externos à escola. Os documentos e demais evidências (Doc 1) comprovam a qualidade e a
consistência do trabalho desenvolvido no âmbito da autoavaliação, que consideramos
excelente.
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5.2 – Liderança e gestão
Neste domínio a avaliação deve ser de muito bom e não de bom, pois há um claro
predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e
resultados notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis são
generalizados.
Visão e estratégia
É reconhecido que os documentos espelham a visão e estratégia, mas é referido que
as metas não se afiguram claras, dando como exemplo as taxas de sucesso global superior a
90%. Afirma ainda que o agrupamento não consegue descodificar o que entende por sucesso
global e valores médios, o que não corresponde à verdade. Foi dito ao Sr. Inspetor que o
agrupamento tinha clarificado esse indicador no pedagógico de novembro de 2020, conforme
documento em anexo (Doc 2). Contudo, pelos motivos atrás aduzidos, tal informação não foi
considerada.
É reconhecido que os diferentes atores da comunidade foram envolvidos e
mobilizados. Porém, refere que os critérios de avaliação não referem as competências a
atingir. Tal afirmação não corresponde à verdade como comprovam os documentos em anexo
(Doc 3), podendo nós enviar muitos outros. Aliás, numa política de transparência nunca
valorizada pela IGEC, todos os critérios estão na nossa página web.
Liderança
É reconhecido que o diretor incentiva uma cultura de participação democrática e de
responsabilização. Porém, afirma-se que existe renitência na interiorização e implementação
de uma cultura de agrupamento, sem haver qualquer indício desta afirmação. Existe apenas
um espaço de biblioteca, apenas 1 bar de professores com serviço, os professores circulam
entre os 2 edifícios e as turmas estão distribuídas pelos diferentes edifícios, tendo-se mesmo
misturado turmas do 2º ciclo com o 3º ciclo e secundário. Todavia, apesar de todas estas
evidências chega-se a esta conclusão, que poderia ser aceite há cerca de 3 ou 4 anos, mas
nunca agora. As medidas tomadas além de consolidarem a cultura de Agrupamento, induziram
mais e melhores interações pedagógicas e didáticas entre os docentes, o que se tem traduzido
numa melhoria de resultados comprovada e mesmo reconhecida no relatório. Paradoxalmente
conclui-se o contrário.
Gestão

É reconhecido que existem critérios para a elaboração dos horários.
Incompreensivelmente refere-se que não são claras as regras que presidem à afetação dos
docentes aos ciclos de ensino. Como todos poderão comprovar, as regras estabelecidas
(Regulamento Interno, artº 40º, pág. 20 e 21, assim como o artº 137º, II-Dos Professores,
pág 62 e 63) são seguidas na grande maioria das situações, embora como a inspeção bem
conhece há inúmeros condicionalismos, alguns invocados sempre aquando da inspeção aos
horários, que por vezes obrigam a que não se cumpra a regra. Também o cargo de Diretor de
Turma tem em conta o perfil do professor nomeadamente a sua avaliação e a pertença ao
quadro do agrupamento, sendo este cargo atribuído tendo também em conta a opinião
justificada dos coordenadores de diretores de turma. Não entendemos como poderão ter
tirado a conclusão que tiraram, a não ser que seja uma conclusão idêntica para todos os bons
a atribuir.
Refere-se que não há um plano de formação do agrupamento, embora reconhecendo
que ele faz parte do plano de atividades. Porém, em conselho pedagógico são sempre
solicitadas as necessidades de formação sentidas pelos grupos disciplinares (inscrição no
Plano Anual de Atividades). É a partir deste diagnóstico que se propõe ao centro de formação
as ações a desenvolver. O plano de formação é aprovado por todos os diretores do centro de
formação, considerando as necessidades de todos os agrupamentos, os recursos e os meios
existentes. Como a equipa inspetiva certamente saberá, o agrupamento não tem meios
financeiros para desenvolver um plano de formação próprio e autónomo. Deveria ser analisada
a quantidade de ações promovidas pelos professores do agrupamento, no plano de formação
do CFAEBI, ou ainda das ações desenvolvidas por outras associações como a Beiraserra ou
Sementes, dirigidas a docentes e não docentes.
Ainda neste campo de análise, reconhece-se a diversidade de circuitos de informação,
mas, apesar disso, afirma-se que os critérios de avaliação e os resultados da autoavaliação
não chegam a todos os interlocutores. Não conseguimos entender como se pode chegar a tal
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conclusão, pois os critérios de avaliação são entregues a todos os Encarregados de Educação
e publicados na página da escola. Também os resultados da autoavaliação são amplamente
divulgados como atrás se evidenciou.

5.3 – Prestação do serviço educativo
Neste domínio a avaliação deve ser de muito bom e não de bom, pois há um claro
predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e
resultados notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis são
generalizados.
Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos
Reconhece-se a promoção que o Agrupamento faz de atitudes, valores,
responsabilidade, participação, projetos e clubes, que fazem a articulação curricular das
atividades. Porém, paradoxalmente, afirma-se que a pouca divulgação destas iniciativas
condiciona a participação dos destinatários. Foi dito à equipa inspetiva que cerca de 400
alunos (30% dos alunos) participa em mais de 30 clubes e projetos. A divulgação é feita logo
no 1º dia, na receção aos alunos, é feita pelos DT e professores, é publicada na página da
escola, afixada nos átrios de maior afluência dos alunos e consta de um desdobrável entregue
a todos os alunos/EE, o qual pode ser consultado na página web da escola. Não entendemos
assim como se pode chegar a tal conclusão, a não ser pelo que foi explicitado na introdução.
Também na articulação com as estruturas não são referidas estruturas fundamentais
como a MATRIZ (programa escolhas - 7ª Geração) e CAFAP, fundamentais para a articulação
com as famílias. Tal esquecimento é para nós incompreensível.
Oferta educativa e gestão curricular
Reconhece-se que a oferta educativa é adequada aos interesses dos alunos e
comunidade. Porém, paradoxalmente, afirma-se que corresponde, nalguns casos, às
necessidades do tecido económico. Esclarece-se que os cursos são aprovados pelas estruturas
do ME, baseados em estudos realizados, tendo igualmente a aprovação da comunidade
educativa, nomeadamente a ACICF do Fundão e a CIMBSE da comunidade intermunicipal.
Desse modo, não se concorda nem se entende a afirmação. A taxa de empregabilidade ou
acesso ao superior é praticamente de 100%, embora os que estejam a trabalhar fora da sua
área de estudos o tenham feito para obterem melhorias salariais.
Refere-se que o Agrupamento não desenvolve iniciativas de inovação curricular e
pedagógica de relevo. Tal conclusão só pode ter por base um enorme preconceito quanto aos
projetos desenvolvidos, articulados com o currículo como foi reconhecido pela própria equipa
inspetiva, que têm tido o reconhecimento de toda a comunidade e entidades nacionais e
internacionais com vários primeiros prémios de valores superiores a 10.000 €, cada. Contudo,
este aspeto nunca é referido, sendo antes desvalorizado como nesta afirmação
incompreensível. Iniciativas de inovação são, para esta equipa avaliativa, somente novas
disciplinas com nomes diferentes, tal como o plano de inovação que apresentámos este ano.
Mas esta visão é redutora e mesmo tendenciosa.
Relativamente à articulação, é reconhecido que esta ocorre vertical e horizontalmente.
Porém, afirma-se que carece de aprofundamento sem referir como, ou em que aspetos.
Ensino, aprendizagem e avaliação
Reconhece-se que, na generalidade, existe um clima de empatia e bem-estar e que
são individualizadas e diversificadas estratégias de ensino e aprendizagem. Paradoxalmente,
afirma-se que os processos não estão generalizados, dependendo de cada docente. Refere-se
ainda que a prática experimental é evidente no secundário, mas menor nos outros ciclos. Estas
afirmações são desadequadas e contraditórias. Como a equipa inspetiva deveria saber, a carga
curricular experimental do ensino secundário (CH e profissionais) é muito superior quando
comparada com os outros ciclos. De outra forma só teríamos aulas experimentais nos outros
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ciclos. Não se refere a articulação feita com os outros ciclos, nem sequer o trabalho do projeto
Ciência Viva no 1º e 2º ciclos.
Quanto à questão de “cada docente”, é evidente que as estruturas intermédias dão
orientações e monitorizam o trabalho, sem haver necessidade de “inspecionar” o trabalho de
cada um. O dossiê exigido para a avaliação dos professores nunca é referido, nem a
monitorização que é feita cada trimestre e no final do ano, que assenta fundamentalmente na
responsabilização de cada um e nos resultados que cada um obtém. Assim, tal afirmação não
corresponde minimamente à realidade factual não se conhecendo a fundamentação para tal
afirmação. O mesmo se pode dizer quanto à utilização dos recursos educativos, condicionados
por um agrupamento em obras e uma constante mudança de horários, que nunca é referida.
Aliás, refere-se que quando utilizados (e são-no muitas vezes) são-no de forma diversificada e
adequada como suporte de ensino, como pensamos ser a função duma Biblioteca/Centro de
Recursos (apoio ao processo ensino/aprendizagem). A equipa inspetiva tal não o entendeu.
Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva
Reconhece-se que existem práticas sustentadas de regulação no desenvolvimento do
currículo. Porém, é afirmado que a observação direta de aulas está dependente dos
departamentos e voluntariado dos docentes, concluindo que “não se constitui como uma
verdadeira oportunidade para o desenvolvimento profissional”. Esta conclusão tem na sua
base um juízo de valor de que a atitude inquisitorial é a melhor solução. Não temos essa visão,
pelo que criámos instrumentos de avaliação (nunca referidos), generalizamos a observação de
aulas baseados no voluntariado e supervisionados pelos departamentos, porque entendemos
que esta avaliação é essencialmente formativa, tendo como objetivo a melhoria da prática de
todos os docentes. Desse modo, não concordamos minimamente com a opinião emitida.
Reafirmamos que, quanto à questão de “cada docente”, é evidente que as estruturas
intermédias dão orientações e monitorizam o trabalho, sem haver necessidade de
“inspecionar” o trabalho de cada um. Consideramos também que a planificação e
acompanhamento da prática educativa e letiva não se resume à observação direta de aulas.

5.4 Resultados
Neste domínio a avaliação deve ser de muito bom e não de bom, pois há um claro
predomínio de pontos fortes em todos os campos de análise, incluindo boas práticas e
resultados notáveis. Tanto as boas práticas como os resultados notáveis são
generalizados.
Resultados académicos
Reconhece-se que os resultados estão acima dos nacionais em todos os ciclos, com
exceção do 1º ciclo, apesar de ter havido uma melhoria. Relativamente a esta afirmação
interessa realçar que o 1º ciclo constitui um universo de 246 alunos, ou seja 17% do
agrupamento. Por outro lado, esses não são os resultados a que nós temos acesso na
plataforma Infoescolas (nesta plataforma Santa Teresinha, que tem a maioria dos alunos, tem
valores sempre superiores aos nacionais e do Fundão). Assim, não podemos concordar com
as conclusões que tomam uma pequena parte pelo todo, e mesmo assim temos sérias dúvidas
quanto ao cálculo da pequena parte. É ainda de realçar o reconhecimento da melhoria contínua
que tem vindo a concretizar-se, assim como a superação significativa das médias do
secundário (que constituem 41% do agrupamento). Sem percebermos como, é afirmado que
os alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos evidenciam pior
desempenho no ensino secundário. É precisamente aqui que é fundamental a comparação
com a média nacional e é reconhecido que está significativamente acima. Portanto, esta
conclusão é injustificada, a não ser que tenha como objetivo legitimar a atribuição de um bom
que é profundamente injusto. Poder-se-ia mesmo dizer que é “dar a volta aos dados”.
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Resultados sociais
Reconhece-se que os resultados sociais são excelentes, tentando reduzi-los ao ano
2018/2019, apesar de existirem dados de anos anteriores idênticos aos deste ano. Estes
resultados suscitam-nos a questão: como é possível uma retenção e abandono residual (muito
abaixo da média nacional) e resultados acima da média nacional, numa situação em que a
prática de ensino está entregue a cada professor?
É ainda afirmado que o Agrupamento desconhece, de forma organizada, os percursos
dos alunos após a conclusão do ensino secundário regular. Porém, estes alunos entram na
universidade e sabemos mesmo qual. Aliás, tivemos vários alunos na sessão de apresentação
para falarem do agrupamento. Portanto, sabemos onde estão, a universidade que frequentam
e o percurso que estão a ter. Temos inclusive uma associação de antigos alunos que promove
encontros regularmente.
Reconhecimento da comunidade
Reconhece-se que a comunidade escolar está satisfeita, mas desvalorizam-se os
resultados pela baixa taxa de resposta. Esta situação seria de esperar, tendo em conta a forma
como foram aplicados e o contexto socioeconómico da nossa população. Por outro lado,
deveriam ser tidos em conta os dados recolhidos pela equipa de autoavaliação bastante mais
significativos e generalizados. Todavia, nada disto foi valorizado com o objetivo de baixar o
nível avaliativo a atribuir. O mesmo se passa relativamente aos não docentes e Encarregados
de Educação. Neste caso, desvaloriza-se a taxa de resposta (nem é referida apesar de ser a
mais baixa) mas valorizam-se os aspetos negativos. Também aqui deveriam ser tidos em conta
os dados recolhidos pela equipa de autoavaliação bastante mais significativos e generalizados.

Conclusão
Não podemos concordar com a avaliação proposta, pelo que estamos a exercer este
contraditório. As afirmações aqui expressas são ainda mais sustentadas se tivermos em conta
que o relatório levou 5 meses a elaborar, além de que, tendo solicitado informação sobre os
prazos do recurso, não obtivemos qualquer resposta.
Não nos parece, assim, que os princípios orientadores da ação inspetiva tenham sido
respeitados, nomeadamente, no que se refere:
- “Utilidade, contribuindo para a melhoria da prestação do serviço educativo pelas
escolas e das aprendizagens das crianças e dos alunos, dos resultados escolares e do sistema
educativo”;
- “Complementaridade entre avaliação interna e avaliação externa. fomento da
autoavaliação como estratégia de desenvolvimento organizacional, curricular e pedagógico
das escolas”;
- “Sustentabilidade, melhoria e consolidação dos anteriores processos da avaliação
externa das escolas”;
- “Rigor técnico, baseando a avaliação em evidências concretas, entre as quais os dados
estatísticos sobre as escolas fornecidos pelo Ministério da Educação”;
- “Envolvimento e participação da comunidade educativa, reforço da confiança e
cooperação dos atores do sistema educativo”.

Fundão, 24 de junho de 2020
O Diretor
Estêvão Gouveia Lopes
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Coloca um X na quadrícula correspondente ao ano que frequentas:
8º Ano
9º Ano
Curso vocacional
Indica o ano de escolaridade que frequentas:
10º/11º/12º Ano de um curso científico-humanístico
1º/2º/3º Ano de um curso profissional

Responde às questões seguintes. Tem em atenção que as questões podem ter escalas
diferentes.

1. Assinala com um X a quadricula que te parecer
mais correta. Responde utilizando as duas
escalas apresentadas.
1.1.

As reuniões entre alunos e a direção promovem
uma cultura de diálogo e não se limitam à
transmissão de informação.

1.2.

As reuniões com os DT promovem uma cultura
de diálogo e não se limitam à transmissão de
informação.
Os DT auscultam a opinião dos alunos sobre
processos/ procedimentos e transmitem-na ao
Diretor.
Os Delegados de turma perguntam a opinião
dos alunos sobre o funcionamento da escola e
transmitem-na ao Diretor.
A direção tem em consideração a opinião dos
alunos.
É solicitada a colaboração dos alunos no
preenchimento de questionários sobre o
funcionamento das atividades letivas.
É solicitada a colaboração dos alunos no
preenchimento de questionários sobre o
funcionamento das atividades extracurriculares.
São divulgados os resultados das opiniões dos
alunos e das melhorias realizadas.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.
2.
3.
4.
0.

Nunca/ nada
Raramente
Muitas vezes
Sempre/ muito
Não sei

1

2

3

4

0

1.
2.
3.
0.

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

1
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Assinala com um X a quadricula que te parecer
mais correta. Responde utilizando as duas
escalas apresentadas.
2. A direção recebe
necessário?

os

alunos

sempre

Sim

1.
2.
3.
0.

Não

1

que

Assinala com um X a quadricula que te parecer mais
correta. Responde utilizando as duas escalas
apresentadas.
3. É
solicitada
a
tua
colaboração
no
preenchimento de questionários sobre o
funcionamento de:
3.1. Direção do Agrupamento de Escolas do Fundão?
3.2. Conselho Geral?
3.3. Direção de Turma?
3.4. Serviços de Psicologia e Orientação?
3.5. Secretaria?
3.6. Reprografia?
Assinala com um X a quadricula que te parecer mais
correta. Responde utilizando as duas escalas
apresentadas.
Pretende-se avaliar a existência de incentivos e
condições para a prática de serviços partilhados e
articulação.
4. No Agrupamento é feita a divulgação de
documentos/ serviços/ atividades de apoio à
prática pedagógica:
4.1. Do programa/ conteúdos disciplinares.
4.2. Dos critérios de avaliação.
4.3. Dos instrumentos de avaliação.
4.4. Dos recursos/ materiais.
4.5. Dos resultados da avaliação (trabalhos,testes, …).
4.6. Dos apoios prestados pelo agrupamento (ex.
apoios ao exame, apoios ao estudo, apoios
pedagógicos acrescidos, apoios
socioeconómicos…).
4.7. Dos Serviços existentes no AEF (Ação social
escolar, Biblioteca, Gabinete de promoção do
sucesso, Gabinete de apoio ao aluno, Serviço de
Psicologia e Orientação, …).
4.8. Dos Projetos.
4.9. Dos Clubes.
4.10. Das Atividades do plano anual de atividades.
4.11. Do período de matrículas e dos documentos
necessários.
4.12. Da inscrição nos exames e dos documentos
necessários.
4.13. Outros. Quais?

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

Sim

1.
2.
3.
0.

Não

2

B.
C.
D.

A

2

Não é prática do
agrupamento
Faz-se
alguma
coisa
nesse
sentido
O
procedimento
indicado
é
já
rotina
Prática excelente
nesse sentido

B

C

0

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

1

A.

3

D

1.
2.
3.
0.

3

0

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

1
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Indica os projetos e clubes em funcionamento no agrupamento de escolas do Fundão.

Assinala com um X a quadricula que te
parecer mais correta. Responde utilizando
as duas escalas apresentadas.
5. A partilha de informação ocorre:

A.
B.
C.
D.

Não
é
prática
do
agrupamento
Faz-se alguma coisa nesse
sentido
O procedimento indicado é
já rotina
Prática
excelente
nesse
sentido

A

B

C

D

1.
2.
3.
0.

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Entre professores e alunos;
Entre alunos e o delegado de turma;
Entre alunos da mesma turma;
Entre alunos de turmas diferentes;
Entre a direção e os alunos da turma;
Entre os coordenadores dos serviços/
projetos/ equipas e os alunos;
5.7. Entre o DT e os alunos da turma;
5.8. Entre a Direção e o Delegado de
Turma;
5.9. Entre os Delegados de Turma e os
alunos representantes, no Conselho
Geral;
5.10. Outros. Quais?

A. Não
Assinala com um X a quadricula que te
parecer mais correta. Responde utilizando
as duas escalas apresentadas.

B.

6. Existe partilha de informação na
escola:

D.

C.

A
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

é
prática
do
agrupamento
Faz-se alguma coisa nesse
sentido
O procedimento indicado é já
rotina
Prática
excelente
nesse
sentido

B

C

D

1.
2.
3.
0.

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

Na sala de aula;
Através de plataformas informáticas
(Facebook, Google drive, Moodle…);
Usando o email institucional;
Através da página WEB do
agrupamento;
Através de reuniões;
Outros. Quais?
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Assinala com um X a quadricula que te
parecer mais correta. Responde utilizando
as duas escalas apresentadas.
7. A partilha de informações entre
alunos da mesma turma ocorre:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

A. Não é prática do agrupamento
B. Faz-se alguma coisa nesse
C.
D.
A

sentido
O procedimento indicado é já
rotina
Prática
excelente
nesse
sentido

B

C

1.
2.
3.
0.

D

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

Na sala de aula;
Através de plataformas informáticas
(Facebook, Google drive, Moodle…);
Usando o email institucional;
Através da página WEB do
agrupamento;
Através de reuniões;
Outros. Quais?

Quais os incentivos/ condições que consideras que deveriam ser implementados para
melhoria da partilha de documentos/informações.

Assinala com um X a quadricula que te parecer mais
correta. Responde utilizando as duas escalas
apresentadas.
8. As ações que a escola desenvolve para que os
alunos conheçam os objetivos de aprendizagem
são:
8.1.
8.2.
8.3.

Não

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

Divulgação de critérios de avaliação e respetivos
indicadores;
Divulgação de conteúdos das disciplinas;

8.5.

Informação sobre objetivos de aprendizagem
para as diferentes disciplinas;
Aplicação de planos de apoio pedagógico
acrescido;
Oferta de atividades extracurriculares;

8.6.

Outros. Quais?

8.4.

Sim

1.
2.
3.
0.
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Assinala com um X a quadricula que te parecer mais
correta. Responde utilizando as duas escalas
apresentadas.
9. As ações que a escola utiliza para verificar se
atingiste os objetivos de aprendizagem são:
9.1. Aplicação de testes de diagnóstico (No início de
cada ano letivo/ de cada unidade/ assunto);
9.2. Avaliação sumativa (no final de cada período);
9.3.

9.5.

Indicação da cotação que obtiveste nas respostas
às questões e/ ou comentários do que deves
melhorar;
Avaliação diversificada (Colocação de questões
oralmente, testes escritos, apresentações orais,
realização de trabalhos…);
Reflexão sobre avaliação intercalar;

9.6.

Reflexão sobre avaliação de final de período;

9.7.

Realização de autoavaliação;

9.8.

Realização
de
heteroavaliação
(avaliação
realizada pelo professor com os aspetos a
melhorar);
Reflexão sobre os resultados obtidos nos
diferentes tipos de apoios (Ex. Apoio ao estudo,
apoio pedagógico acrescido, apoio aos exames,
tutorias, biblioteca, GPS, SPO, Ed. Especial…);

9.4.

9.9.

Sim

Não

1.
2.
3.
0.

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

[se nunca participaste, não respondas]

9.10. Análise
do
desempenho
nas
ofertas
extracurriculares (Ex. em projetos, clubes ou
outras do plano anual de atividades);
[se nunca participaste, não respondas]

9.11. Outras ações. Quais?

Assinala com um X a quadricula que te parecer mais
correta. Responde utilizando as duas escalas
apresentadas.
10. Quando há mudanças na escola a informação
divulgada é:

Sim

Não

1.
2.
3.
0.

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

10.1. Adequada
10.2. Oportuna
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11. Ao responder às questões seguintes estás a
demonstrar a tua satisfação quanto aos temas
apresentados. Responde, utilizando as duas
escalas apresentadas, colocando um X nas
quadrículas que traduzam o teu grau de
satisfação quanto a/à(s)/ao:
11.1.

Ser aluno desta Escola.

11.2.

Relacionamento entre professores e alunos na
sala de aula.
Relacionamento entre alunos fora da sala de
aula.
Oferta de cursos considerando a sua
empregabilidade futura.
Oferta de cursos considerando os meus
objetivos de vida.
Adequação dos cursos oferecidos relativamente
às necessidades das empresas.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

Respeito que têm por mim dentro da escola.

11.8.

Disponibilidade de atendimento individual pelo
diretor de turma.
Adequação do curso que frequento às minhas
necessidades educativas.

11.9.

1.
2.
3.
4.
0.

1

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Não sei

2

3

4

0

1. Pouco
importante
2. Importante
3. Muito
importante
0. Não sei

1

2

3

0

11.10. Liberdade para manifestar as minhas opiniões.
11.11. Oferta de atividades extracurriculares.
11.12. Divulgação das atividades que se realizam na
escola.
11.13. Reconhecimento das minhas aprendizagens
escolares pela sociedade.
11.14. Metodologias utilizadas pelos professores na
sala de aula.
11.15. Conhecimento dos critérios pelos quais sou
avaliado.
11.16. Diversidade dos recursos utilizados pelos
professores para facilitar a aprendizagem.
11.17. Variedade de instrumentos de avaliação
utilizados pelos professores (testes, trabalhos,
registos da observação das
atividades/atitudes…)
11.18. Distribuição das disciplinas no horário semanal.
11.19. Atenção dada pela escola às sugestões
apresentadas pelos alunos.
11.20. Oportunidade que me é dada de participar na
vida da escola.
11.21. Disponibilidade da escola para me ajudar.
11.22. Orientação escolar e profissional disponibilizada
pela escola
11.23. Segurança no espaço escolar
11.24. Utilidade do cartão eletrónico.
11.25. Controlo nas entradas e saídas da escola.
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11. Ao responder às questões seguintes estás a
demonstrar a tua satisfação quanto aos temas
apresentados. Responde, utilizando as duas
escalas apresentadas, colocando um X nas
quadrículas que traduzam o teu grau de
satisfação quanto à(s)/ao:

1.
2.
3.
4.
0.

1

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Não sei

2

3

4

0

1.
2.
3.
0.

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

1

2

3

0

11.26. Ação dos funcionários na ajuda prestada em
situações de emergência e ou conflito.
11.27. Horário de atendimento da secretaria.
11.28. Horário de atendimento da papelaria.
11.29. Horário de atendimento do bufete.
11.30. Atendimento prestados pelos funcionários nos
serviços oferecidos.
11.31. Estado de conservação e adequação do
mobiliário.
11.32. Higiene e limpeza das salas de aula e corredores
11.33. Climatização das salas de aula (temperatura
adequada)
11.34. Higiene e limpeza das instalações sanitárias
11.35. Qualidade dos alimentos disponíveis nos
bufetes.
11.36. Consideração que a direção tem em relação às
minhas opiniões | sugestões
11.37. Respostas dadas pelo Agrupamento para
diminuir o insucesso escolar
11.38. Condições para poder desenvolver atividades
(letivas e não letivas)
11.39. Tipo e diversidade de atividades
extracurriculares desenvolvidas
11.40. Reconhecimento da direção quanto ao esforço
individual (quadro de mérito, excelência,
certificados).
11.41. Forma como a direção gere os conflitos e facilita
a comunicação.
11.42. Possibilidade de contribuir para a elaboração
dos documentos estruturantes do Agrupamento
(plano anual de atividades, regulamento
interno…).
11.43. Envolvimento do Agrupamento em ações com
importância para a comunidade [solidariedade,
ambiente, saúde, cultura, inclusão,
mobilidade…]
11.44. Participação dos alunos em projetos locais,
nacionais e transnacionais de diferente
natureza.
11.45. Visibilidade dada pelos órgãos de comunicação
social às diferentes atividades promovidas pelo
Agrupamento.
11.46. Capacidade do Agrupamento se adaptar às
transformações sociais.
11.47. Capacidade do Agrupamento se adaptar às
transformações tecnológicas.
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Espaço para poderes registar outras observações que consideres importantes.

MUITO OBRIGADO!
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AUTOAVALIAÇÃO do
AGRUPAMENTO

1

“A

prestação

do

serviço

educativo

e

a

prestação de contas à comunidade é algo que
não

podemos

esquecer.

Só

dessa

proativa seremos reconhecidos

forma

como uma

instituição de qualidade, merecendo assim a
escolha dos pais relativamente à educação dos
seus filhos.”

out/2012

2

MODELO

• O que foi
avaliado
• Como
• Resultados

• Introdução
• Modelo
• Equipa

Início

Medir

Melhorar

Decidir

• Implementação do
plano de melhorias
• Avaliação das ações de
melhoria.

• Elaboração
de Planos de
melhoria
• Divulgação

3

4

MODELO

MODELO

Segundo este modelo, a
autoavaliação é orientada por dois
tipos de critérios:
os critérios dos Meios e
os critérios dos Resultados,
correspondentes aos aspetos
principais do funcionamento e do
desempenho do Agrupamento.
5

MODELO

Critérios dos meios determinam o que a organização faz e
como realiza as suas atividades para
alcançar os resultados desejados.

6

MODELO

Critérios de resultados:
medem as perceções, ou seja, o que
os colaboradores, os
alunos/formandos e a sociedade
pensam da organização.
Existem igualmente indicadores

internos de desempenho – os
resultados e os impactos.
7

O que foi avaliado

Meios – 5 critérios

Resultados – 4 critérios

8

Equipa

Equipa
Representantes de: Pais/EE; Assistentes Técnicos;
Assistentes Operacionais; professores e direção
Alberto Nogueira
Ana Paula Pires
Ana Pina
Ana Raposo
José Paixão
José Pina
José Proença
José Rafael
Luís Baptista
Margarida Ferreira
Maria João Batista
Mariana Azevedo
Regina Gaspar
Ricardo Gaspar
Zita Duarte
9

Equipa

Trabalho desenvolvido:
– Escolha dos indicadores, exemplos de
iniciativas e modo de operacionalização, para
cada critério e subcritério;

10

Equipa

Trabalho desenvolvido:
– Recolha de evidências;
– Tratamento das evidências recolhidas;

– Atribuição da pontuação;
– Identificação dos pontos fortes e áreas de
melhoria.

11

As evidências foram recolhidas através de:

COMO

- Questionários que se elaboraram, pré-testaram,
aplicaram e trataram;
- Entrevistas realizadas com base em guiões

elaborados pela equipa;
- Consulta de documentos específicos (PEA, PPA,
PAA,RI, regimentos, atas de reuniões, planos de
formação, jornais, relatórios, horários,

despachos de nomeação, conta de gerência,
mapas de assiduidade, sínteses dos resultados
escolares, DGEstE, ANQEP-SANQ, …).
12

COMO

Os questionários foram adaptados a cada público

ALUNOS

13

COMO

Os questionários foram adaptados a cada público

Colaboradores

14

COMO

Os questionários foram adaptados a cada público

Outros:
Pais e parceiros

15

COMO

Questionários - amostra

16

COMO

Questionários - Percentagem de respondentes

% respostas

Alunos

99

Professores

81

Assistentes Operacionais

46

Assistentes Técnicos

92

Diretores de Turma

64

Conselho Pedagógico

94

Parceiros

56

Pais/EE

54
17

COMO

Questionários - registo

18

COMO

Questionários - tratamento

19

COMO

Foram realizadas 27 entrevistas:
• Presidente do Conselho Geral,
• Diretor,
• Presidente da Associação de Pais /EE,
• Coordenadores de Ciclo e Departamento,
• Coordenadores de Diretores de Turma,
• Coordenadores dos Cursos de Dupla
Certificação e Vocacionais,
• Coordenador do CQEP,
• Coordenadora Técnica,
• Coordenadora dos AO,
• Coordenadores de equipas (comunicação, AA,
Recursos Tecnológicos, Conselho de Projetos e
Clubes, Plano de segurança, Educação Especial,
GPS, BECRE, SPO),
• Coordenador do projeto Ecoescolas,
• Docente Conselho Municipal de Educação,
• Representante CPCJ,
• Novos Colaboradores.
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MODELO

A identificação dos pontos fortes e
áreas de melhoria e a definição e
implementação das ações de
melhoria são os resultados mais
importantes da autoavaliação.
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MODELO

É obrigatório a atribuição de uma pontuação a
cada subcritério e critério do modelo CAF.
Esta pontuação tem 4 objetivos principais:

1. Fornecer uma indicação sobre a orientação a
seguir para as ações de melhoria;
2. Medir o progresso da organização;
3. Identificar boas práticas tal como indicado
pela pontuação elevada nos critérios de
meios e resultados;
4. Ajudar a encontrar parceiros válidos com
quem aprender.
22

Tabela de pontuação – critério dos meios

MODELO

FASE

DESCRIÇÃO

Não temos ações nesta área; Não temos
informação ou esta não tem expressão
Plan/ Planear
Do/Executar

Check/Avaliar

Act/Ajustar

Existem ações planeadas nesta área
Existem ações em curso ou estão a ser
implementadas
Revimos/avaliámos se fizemos o acertado

de forma correta
Com base na revisão/avaliação fizemos
os necessários ajustamentos

PONTUAÇÃO
0 - 10
11 - 30
31 - 50

51 - 70

71 - 90

Tudo o que fizemos nesta área foi

planeado, implementado, revisto e é
PDCA

ajustado regularmente e aprendemos com

91 - 100

outras organizações. Estamos num ciclo
de melhoria contínua nesta matéria
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Tabela de pontuação – critério dos resultados

MODELO

Descrição
Não há resultados e/ou não há informação
disponível

Pontuação
0 – 10

Os resultados são medidos e demonstram uma
tendência negativa e/ou não foram alcançadas metas
relevantes

11 – 30

Os resultados demonstram uma tendência estável
e/ou algumas metas relevantes foram alcançadas

31 – 50

Os resultados demonstram uma tendência de
melhoria e/ou a maior parte das metas relevantes
foram alcançadas

51 – 70

Os resultados demonstram um progresso
considerável e/ou todas as metas relevantes foram
alcançadas

71 – 90

Foram alcançados resultados excelentes e
sustentáveis. Todas as metas relevantes foram
alcançadas. Foram feitas comparações sobre os
resultados-chave com outras organizações
relevantes.

91 - 100
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RESULTADOS

Por consenso, utilizando a grelha de pontuação, obteve-se:

N.º

Critérios

1 Liderança
2

Planeamento e
Estratégia

Total obtido
por critério
81
84

3 Pessoas

82

4 Parcerias e Recursos

83

5 Processos

81
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RESULTADOS

Por consenso, utilizando a grelha de pontuação, obteve-se:

N.º

Critérios

Resultados orientados
6 para os
Cidadãos/Clientes
7

Resultados relativos às
Pessoas

Total obtido por
critério (%)
78
80

8 Impacto na Sociedade

75

Resultados do
Desempenho-Chave

89

9
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RESULTADOS

PONTUAÇÃO OBTIDA PELO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO
FUNDÃO - 732/900
Correspondendo a uma média
de 81,3.
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grelha

28

RESULTADOS

RESULTADOS

ALGUNS DOS PONTOS FORTES
E ÁREAS DE MELHORIA.

29

PONTOS FORTES

- Elaboração do PE com a intervenção dos
colaboradores;

- PE ancorado nos resultados da avaliação
interna e externa;
- Identificação clara de objetivos e metas
nos documentos estruturantes e sua
articulação;
- Criação de equipas e nomeação dos
respetivos coordenadores;

30

PONTOS FORTES

- Existência de uma equipa de manutenção
de software e equipamentos tecnológicos;

- Existência de manuais de procedimentos
sobre os vários serviços atribuídos aos AT
e AO e que visa facilitar o trabalho
colaborativo e a rotatividade de funções;
- Auscultação de colaboradores para
distribuição de serviço;

- Estratégias para suprir a falta de recursos
humanos;
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PONTOS FORTES

- Atribuição de dois tempos letivos para
reuniões nos horários dos professores;

- Critérios de reconhecimento;
- Partilha e articulação de serviços e tarefas
entre a direção e os AT;
- Qualidade dos serviços;
- Reconhecimento externo dos produtos
desenvolvidos na participação em
clubes/projetos/concursos;
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PONTOS FORTES

- Satisfação relativamente à instituição e aos
produtos e serviços prestados;
- Imagem global do Agrupamento;
- Existência de protocolos/parcerias com
diversas entidades- empresas,
associações, escolas, universidades;
- Cumprimento dos protocolos e contratos
estabelecidos com as entidades parceiras
[+ de 180 protocolos assinados];
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PONTOS FORTES

Desenvolvimento de projetos que visam ir ao
encontro das necessidades da comunidade
em que a escola se insere (ex. voluntariado,
ser solidário, promoção e educação para a
saúde, curso de alfabetização, …);
Desenvolvimento de projetos relacionados
com a educação e emprego, ensino e
investigação e o seu impacto na sociedade
(ex. Erasmus +, Inova, Empreendedorismo,
Ciência na Escola, …);
Disponibilização de instalações e
equipamentos para uso da comunidade;
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PONTOS FORTES

- Promoção da participação em eventos com
impacto local, regional e nacional;

- Orientação vocacional e apoio no acesso
ao ensino superior/ procura de emprego;
- Definição da oferta formativa por
consenso no CP;

- Fixação de objetivos de aprendizagem dos
alunos com base em múltiplos
documentos;

35

PONTOS FORTES

- Critérios de avaliação das aprendizagens
estabelecidos por consenso no CP e
divulgados na página web;
- Partilha de documentos de apoio à prática
pedagógica e de processos (grupo e
subgrupo);
- Oferta de clubes, oficinas e ateliês com
respostas específicas a necessidades de
âmbito curricular e extracurricular;
- Valorização de atitudes e valores de
cidadania;
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PONTOS FORTES

- Apoio a alunos com dificuldades
económicas;
- Desenvolvimento de serviços de
apoio especializado;

- Implicação dos alunos e pais/EE nos
processos de tomada de decisão;
- Análise periódica dos resultados escolares
e de medidas de promoção do sucesso;
- Disponibilidade de diretores/titulares de
turma para receber EE;
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PONTOS FORTES

- Acompanhamento dos alunos/formandos
em FCT e o reconhecimento, pelos
monitores das empresas, do bom
desempenho dos alunos;

- Taxa de abandono escolar abaixo dos 3%;
- Qualidade dos processos de ensino e
formação;
- Resultados nos exames nacionais
considerando o valor esperado decorrente
da situação socioeconómica dos
agregados familiares;
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PONTOS FORTES

- Relações interpessoais e clima de escola;
- Integração de novos colaboradores;
- Promoção do diálogo/ articulação entre
estruturas de topo, intermédias e
colaboradores;
- Canais de comunicação para divulgação de
informação relativa ao agrupamento
(página web, boletim pedagógico, agenda,
reuniões periódicas com equipas que
prestam serviços educativos);
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PONTOS FORTES

- Comunicação entre os diversos serviços;
- Divulgação de informação adequada, fiável
e atempada a alunos e outras partes
interessadas;
- Existência de canais para reclamações;
- Esforço de desburocratização: (ex.
arquivos digitais/plataforma moodle;
partilha de docs.na drive; divulgação na
página web);
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PONTOS FORTES

- Formação e apoio em áreas necessárias;
- Plano de Formação alinhado com
necessidades da comunidade escolar;

- Troca de experiências e valorização
pessoal, quer no envolvimento em
projetos de âmbito nacional quer
internacional;
- Intercâmbios com outras escolas nacionais
e estrangeiras;
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PONTOS FORTES

- Cultura de prestação de contas/
monitorização semestral do PAA e da
ação de estruturas intermédias e de topo;
- Desenvolvimento de sistemas para
recolher, armazenar, gerir e avaliar a
informação e conhecimento na
organização em conformidade com os
objetivos operacionais e estratégicos;
- Incentivo aos alunos/formandos, e/ou os
seus representantes legais, a organizaremse, a expressarem as suas necessidades e
exigências, e a apoiarem as suas
organizações representativas;
42

PONTOS FORTES

- Auscultação de alunos, colaboradores e
pais relativamente à eficácia e padrões de
qualidade dos produtos e serviços
(participação na AA);

- Autoavaliação da instituição como um
todo;
- Ausência de registos negativos, pelo CG e
Tribunal de Contas, quanto à prestação de
contas;
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PONTOS FORTES

- Existência de planos de segurança;
- Conservação e manutenção dos espaços e
das instalações;
- Sensibilização para a boa gestão dos
desperdícios. Participação em projetos que
promovem a reciclagem. Substituição,
sempre que possível de suportes
impressos por suportes digitais.
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ÁREAS de MELHORIA

- Identificação clara dos processos-chave;
- Conceção de um plano de afetação de
recursos (financeiros materiais e humanos)
em função da hierarquização dos
processos-chave;

- Participação de alunos/formandos ou dos
seus representantes legais na equipa de
autoavaliação e na elaboração de
documentos estruturantes;
- Avaliação da eficácia do processo-chave:
promover o sucesso escolar e incentivar a
prática de diferentes metodologias de
ensino e avaliação;

45

ÁREAS de MELHORIA

- Divulgação das ofertas extracurriculares e
das atividades do PAA;

- Valorização dos materiais produzidos nos
projetos, clubes, intercâmbios,...;
- Incorporação no planeamento estratégico
do Agrupamento dos conhecimentos
adquiridos pelas pessoas;
- Distribuição de serviço em função das
competências individuais (AO);

- Rotatividade na constituição das equipas;
46

ÁREAS de MELHORIA

- Criação de tempos comuns nos horários
para o trabalho colaborativo;
- Ter em conta as necessidades dos
colaboradores (AO) na elaboração dos
horários/distribuição de serviço;

- Articulação entre as diferentes unidades
orgânicas;
- Partilha de serviços/tarefas no seio da
equipa de AO, entre os AO e outros
colaboradores e entre a direção e os AO;
- Aplicação de critérios de reconhecimento e
valorização;
47

ÁREAS de MELHORIA

- Intervenção do Agrupamento nos órgãos
que definem a política educativa local;
- Divulgação de informação a entidades
parceiras;
- Benchlearning;
- Assiduidade nos apoios (responsabilização
de alunos e famílias);

- Articulação para elaboração dos PEI;
- Partilha de documentos de apoio à prática
pedagógica entre departamentos e ciclos;
48

ÁREAS de MELHORIA

- Comunicação entre os diversos serviços e
os AO;
- Avaliação do Plano de Formação;
- Avaliação do impacto da frequência de
ações de formação no exercício da função;

- Replicação de formações;
- Partilha de boas práticas;
- Acompanhamento formativo do processo
de autoavaliação;
49

ÁREAS de MELHORIA

- Avaliação das atividades em termos de
impactos;
- Reflexão sobre eficácia das horas
atribuídas na componente não letiva;

- Auscultação em reuniões (Direção-alunos;
Direção-AO; Delegados-alunos);
- Auscultação da comunidade escolar sobre
o funcionamento de: serviços,
desempenho da direção, atividades letivas
e extracurriculares;
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ÁREAS de MELHORIA

- Monitorização e avaliação regular de
processos, resultados, impactos e do
envolvimento das parcerias nos mesmos;
- Presença de alunos e EE na equipa de
avaliação do PAA;

- Monitorização do impacto das TIC nos
processos;
- Processos de recolha de opiniões dos
alunos;

- Acompanhamento próximo dos alunos que
concluíram o seu percurso formativo;
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ÁREAS de MELHORIA

- Fiscalização de entradas e saídas dos
alunos;
- Segurança na circulação no espaço escolar;
- Rampas pedonais de acesso ao ponto de
encontro (plano de emergência);

- Antropometria, ergonomia e arquitetura;
- Acessibilidades de pessoas com
deficiência (estacionamento e elevador).
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A SEGUIR

De acordo com a CAF
Elaborar o Plano de Melhorias Definir ações de melhoria,
Priorizar as ações de melhoria,
Programar as ações no tempo de
forma realista,
Integrar o plano de melhorias no
planeamento estratégico.

Divulgar o plano de melhorias
Implementar o plano de melhorias.
53

A SEGUIR

Definir ações de melhoria
Exposição do
trabalho
apresentado

Envio para o
mail oficial

Recolha de sugestões
de ações de melhoria

Elaboração do plano
de melhorias
54

Dúvidas ou questões
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A todos, em nome do Agrupamento, o nosso
obrigado:
• Pelo empenho e determinação em fazer
bem sem olhar às horas de trabalho
disponibilizadas,
• Pelo espírito de partilha e de colaboração,
• Pela disponibilidade para responder aos
questionários e entrevistas.
Os nossos agradecimentos:
• Aos DT - alunos e Encarregados de
Educação,
• Aos Coordenadores,
• Aos Parceiros,
• À amiga crítica,
• À Direção.
56

Fruto do trabalho desenvolvido, fomos
ontem convidados pela Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público
(DGAEP) para participar no Painel de

Clientes CAF Educação.
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Tal como nos ensina a metodologia CAF
não conseguimos melhorar os serviços
que prestamos se não envolvermos as
partes interessadas.
Temos a certeza que haverá

envolvimento na definição das áreas de
melhoria e, por isso, o nosso

agradecimento antecipado.
58

Quando a escola reflete
sobre si própria constrói o
seu destino.
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Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Agrupamento de Escolas do Fundão
Autoavaliar para medir, decidir e melhorar

Introdução
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Programas e Projetos de autoavaliação desde 1991.
Modelo CAF desde 2007.
(https://www.caf.dgaep.gov.pt/)
Painel de Clientes CAF – 2017/2018

(6 escolas a nível nacional - aperfeiçoamento dos
materiais existentes)

Modelo CAF
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

A estrutura da CAF tem 9 critérios que
identificam os principais aspetos a ter em conta
numa análise organizacional.

Modelo CAF
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Modelo CAF
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

“Planear - Executar – Rever - Ajustar”

Sempre com base em evidências.

Modelo CAF
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

A CAF permite estruturar projetos de
benchlearning possibilitando comparar e
implementar áreas de melhoria através de

processos de partilha e aprendizagem.

Modelo CAF

Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Autoavaliação no AEF
A equipa de autoavaliação(AA) é pluridisciplinar e é
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

constituída por professores (representativos dos
diversos graus de ensino), assistentes técnicos,
assistentes operacionais, alunos e encarregados de
educação. Conta com a ajuda de um amigo crítico.
A equipa funciona em grupos de trabalho
realizando-se reuniões plenárias para apresentação
do trabalho e tomada de decisões. Realiza a
autoavaliação e toma decisões acerca do processo.

Autoavaliação no AEF

O órgão de gestão na autoavaliação
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

O órgão de gestão está sempre na génese do
trabalho a desenvolver.
• É agente facilitador da autoavaliação,
proporcionando condições favoráveis ao
trabalho da equipa

• Envolve-se e coopera com a equipa de
autoavaliação.

Autoavaliação no AEF
A autoavaliação no órgão de gestão
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

• A autoavaliação pode ser usada como
ferramenta de apoio à gestão estratégica da
escola.
• Permite identificar pontos fortes e pontos frágeis

da organização, priorizar áreas de intervenção e
desenvolver ações de melhoria.
• Permite elaborar o Projeto Educativo (PE) tendo
por base os resultados da autoavaliação.

Autoavaliação no AEF
A autoavaliação no órgão de gestão
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

• Possibilita a prática de um estilo de liderança

participativa e democrática.
• Promove uma cultura de autorreflexão que
contribui bastante para aperfeiçoar
progressivamente a organização e o seu
funcionamento.

Autoavaliação no AEF
O que foi avaliado
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Desde o início:
• Avaliaram-se os resultados
• Elaborou-se e implementou-se um plano de
melhorias
• Avaliaram-se os meios
• Elaborou-se e implementou-se um plano de
melhorias
• Avaliaram-se meios e resultados
• Elaborou-se um plano de melhorias
• Implementação de um plano de melhorias (em
curso).

Autoavaliação no AEF
Como foi avaliado
Para obter evidências:
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

• Elaboraram-se questionários diferenciados
para alunos, professores, assistentes
operacionais, assistentes técnicos,
encarregados de educação, órgãos de gestão e
administração, empresas, autarquias locais e
associações da comunidade,
• Elaboraram-se guiões de entrevistas,
• Fez-se a pré-testagem, aplicaram-se e fez-se o

tratamento dos dados recolhidos;

Autoavaliação no AEF
Como foi avaliado
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Para obter evidências:
• Consultaram-se documentos específicos (PEE,
PAA, atas de reuniões, planos de formação,

jornais, relatórios, …);
• Preencheram-se grelhas de autoavaliação e

elaboraram-se relatórios.

Autoavaliação no AEF
Como foi avaliado
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

pontuação:
Utilizou-se o sistema clássico de 0 a 100%.

Autoavaliação no AEF
Planos de melhoria
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Na avaliação foram identificados aspetos
fortes e áreas a melhorar.
Para cada área de melhoria foram pensadas
ações e elaboradas fichas de melhoria.

Autoavaliação no AEF
Planos de melhoria
Para priorizar as ações de melhoria utilizou-se o
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

sistema de pontuação do modelo CAF, da
DGAEP, que combina três critérios:

• Impacto que a ação de melhoria irá ter no
agrupamento;
• Capacidade de implementar a ação de
melhoria e mobilizar os recursos necessários;
• Satisfação provocada pela ação de melhoria
na comunidade escolar.

Autoavaliação no AEF
Planos de melhoria
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Na priorização envolveram-se:

• a equipa de autoavaliação;
• o Conselho Pedagógico;
• os Departamentos;
• o Conselho Geral.
Foi construída e preenchida uma grelha de
avaliação.

Autoavaliação no AEF

Planos de melhoria
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

A equipa avalia o nível de concretização das
Ações de Melhoria através dos mecanismos
previstos em cada ação de melhoria.

Autoavaliação no AEF
Divulgação
O trabalho desenvolvido foi divulgado:
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Nas reuniões da equipa de AA e à direção;

Em reuniões gerais de colaboradores;
Nas reuniões de Conselho Pedagógico, de
departamento e de grupo;
No blogue da Biblioteca e no jornal escolar “Olho
Vivo”;
No programa de rádio “Dias de Escola”;
Nas Mostras de Ciência e Encontros de projetos;

Na página Web da Escola;
Em conferência de imprensa, à comunidade.

Autoavaliação no AEF
Alguns exemplos

Resultados alcançados

• Existência de atendimento na secretaria sem
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

balcão separador;

• Criação do espaço DTA (diretor de turma e
alunos);

• Identificação das pessoas que lidam com o
público;
• Divulgação de resultados à comunidade;
• Melhoria na sinalética na escola;
• Promoção do envolvimento dos colaboradores
na construção de documentos estruturantes;

Autoavaliação no AEF
Alguns exemplos
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Resultados alcançados

• Aprofundamento de mecanismos de
reconhecimento, estímulo e valorização do
trabalho desenvolvido;
• Melhoria da qualidade da informação;
• Aumento da coerência do Plano Anual de
Atividades (PAA);
• Explicitação dos critérios de distribuição de

serviço para docentes e não docentes;

Autoavaliação no AEF
Resultados alcançados

Alguns exemplos
• Controlo do espaço interior e exterior da escola
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

e acompanhamento de alunos acidentados;
• Criação de acessibilidades a colaboradores e
alunos portadores de deficiência;

• Envolvimento dos encarregados de educação e
alunos nas atividades;

• Melhoria da qualidade das refeições fornecidas.

Autoavaliação no AEF
Alguns exemplos

Resultados alcançados

• Melhoria do funcionamento, atendimento e
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

alimentos fornecidos nos bares;
• Melhoria da divulgação das atividades
promovidas pelo AEF;
• Divulgação dos assuntos/decisões tomados nas

reuniões do Conselho Geral;
• Ocupação plena dos tempos letivos (OPTL);
• Avaliação da eficácia das medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão;
• Avaliação das práticas pedagógicas.

Autoavaliação no AEF
Importância da AA
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

• Tem ajudado a interiorizar o conceito de que o
serviço prestado dentro da escola/ organização

pode ser sempre melhorado;
• Os colaboradores têm vindo a interiorizar que
a "autoavaliação" dos serviços da escola são
uma prática natural e que será um fator de

mudança;

Autoavaliação no AEF
Importância da AA
Avaliar para medir,
decidir e melhorar

• Tem sido um veiculo para que os colaboradores

possam expressar as suas opiniões sobre o
funcionamento da escola/ organização;
• Tem permitido obter um feedback / reação do
exterior por parte dos encarregados de

educação relativamente ao serviço prestado;
• Tem permitido melhorar a instituição.

Avaliar para medir,
decidir e melhorar

Agradecemos a oportunidade
que nos deram.

E se os alunos nos ajudassem a conhecermo-nos melhor
enquanto professores?
Em cada grupo deve assinalar, a verde, a(s) frase(s) que melhor se adapta(m)
ao seu professor e a vermelho, se for caso disso, aquela(s) que lhe não
corresponde(m) . Este trabalho será de seguida discutido.

1. Atitude do professor na aula











Gosta de ensinar
É pontual
É agradável durante as aulas
No geral, mostra-se à vontade e não contraído
Dá-nos vontade de aprender
Encoraja a criatividade e a iniciativa
Encoraja a participação na aula
Diz-nos claramente o que espera de nós
É justo nas suas decisões

2. Apresentação da matéria










A aula é metódica e estruturada
Utiliza estratégias diferenciadas
Conhece a matéria
Enriquece o nosso vocabulário
Organiza a divisão do trabalho
Sabemos sempre o que fazer para a aula seguinte
É justo nas suas avaliações
Conclui o trabalho no tempo previsto

3. Relação professor-aluno










É franco e directo quando se dirige a nós
Encoraja-nos
Preocupa-se com o nosso progresso
Não hesitamos em colocar-lhe questões se não compreendemos
algo
Responde às nossas questões
Escuta-nos
Aceita o nosso ponto de vista
Trabalhamos de boa vontade

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
As práticas pedagógicas devem ser avaliadas por cada professor, para que
possa refletir sobre as mesmas, com o objetivo de melhorar a sua prática letiva.
Esse princípio, que deve ser inerente à atividade letiva, está hoje
plasmado em diversos diplomas legais, nomeadamente no Dec. Lei 55/2018,
portarias 226-A/2018, 235-A/2018, 223-A/2018, entre outros.
Essa avaliação deve basear-se em indicadores de resultados e na análise
dos processos pedagógicos.
Desse modo, estabelece-se que:
−

Os indicadores referidos destinam-se a cada professor para que
reflita sobre a sua ação e partilhe a sua prática e resultados.

−

Os indicadores devem ser recolhidos e partilhados em cada período
letivo.

−

As comparações entre indicadores devem ser feitas entre o 1º e 3º
período.

Ao nível dos resultados, utilizar-se-ão vários indicadores objetivos do
grau de desempenho dos alunos. A avaliação feita deve ser alvo de reflexão do
professor, dos alunos, das estruturas educativas e da comunidade educativa
com o objetivo de melhorar os resultados obtidos, assim como o processo
ensino/aprendizagem.
Indicadores a utilizar:
−

Taxa de sucesso da disciplina (% de positivas relativamente ao total de
alunos)

−

Taxa de abandono (% de alunos no final do ano, relativamente aos
inscritos no início do ano)

−

Taxa de sucesso da turma (Média da turma comparada com a média do
ano)

Ao nível dos processos pedagógicos, utilizar-se-ão vários indicadores
que forneçam informação sobre as práticas pedagógicas. A informação obtida
deve ser alvo de reflexão do professor, dos alunos e das estruturas educativas
com o objetivo de melhorar os resultados obtidos, assim como o processo
ensino/aprendizagem.
Indicadores a utilizar:
−

Tipo de ações desenvolvidas para fixar os objetivos de aprendizagens dos
alunos.

−

Utilização de diferentes recursos pedagógicos na sala de aula.

−

Dinâmica na sala de aula.

−

Tipo de ações desenvolvidas para monitorizar as aprendizagens dos
alunos.

−

Relação professor-aluno.

−

Partilha de documentos de apoio à prática pedagógica.

−

Articulação de processos com outros professores.

Documento aprovado no Conselho Pedagógico de 21/11/2018

Agrupamento de Escolas do Fundão

CONVOCATÓRIA

Venho convocar os elementos do Pessoal Docente dos diferentes
grupos disciplinares em exercício de funções neste Agrupamento, para
uma reunião a realizar no dia 6 de junho de 2017, pelas 18:00h, no
anfiteatro, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único – Divulgação dos resultados da Autoavaliação.

Fundão, 30 de maio de 2017

O Diretor

_____________________________
(Armando Ferreira Anacleto)

Rua Dr. António José Saraiva – Apart. Nº 34 – 6230-909 Fundão
Telef. 275 750 480 – Fax 275 751 040
www.esfundao.pt - secretaria@esfundao.pt - aef@esfundao.pt
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Entrevista ao Coordenador de Departamento
CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA
Subcritério 1.1– Considerar o que a liderança da organização faz para dar orientação à
organização desenvolvendo a missão, visão e valores
Indicador 1
1. O Projeto Educativo do Agrupamento foi elaborado com a intervenção dos colaboradores? Como
decorreu esse processo a nível dos departamentos?
Subcritério 1.2 – Considerar o que a liderança da organização faz para gerir a instituição de
ensino e formação, o seu desempenho e a melhoria contínua.
Indicador 4
2. Quando requisita algum bem ou serviço preenche um formulário?
Subcritério 1.3 – Considerar o que a liderança da organização faz para motivar e apoiar as
pessoas da organização e servir de modelo
Indicador 3
3. Os colaboradores da organização são informados, com regularidade, sobre todas as matérias de
interesse ou referentes à organização? De que modo?

Indicador 9
4. Considera que os esforços individuais e das equipas são reconhecidos e recompensados?
Se sim como?
Se não o que propõe?

CRITÉRIO 2 - PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
Subcritério 2.2 - Desenvolver a estratégia e o planeamento tendo em conta a informação
recolhida.
Indicador 2
5. Os indicadores de desempenho interno são definidos pela Direção, em articulação com o
Conselho Geral, Conselho Pedagógico e estruturas intermédias? O que é feito?

Autoavaliação
2016/2017
Indicador 4
6. No departamento existem inventários atualizados?
7. É feita, pela direção, a auscultação das necessidades das partes interessadas?
8. O departamento faz uma previsão das necessidades?

Subcritério 2.4 - Planear, implementar e rever a inovação e a mudança.
Indicador 1
9. Considera que no Agrupamento existe cultura aberta à inovação através da formação, do
benchlearning e criação de laboratórios de aprendizagem? Exemplos. (Ações de supervisão
pedagógica. Partilha de conhecimentos entre pares. Realização de formação interna)

CRITÉRIO 3 - PESSOAS
Subcritério 3.1 - Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em
conformidade com o planeamento e a estratégia.
Indicador 4
10. Estão definidos critérios objetivos de avaliação do pessoal docente?
Subcritério 3.3 – Envolver as pessoas através do diálogo e de delegação de responsabilidades,
promovendo o seu bem-estar.
Indicador 3
11. A opinião do departamento é tida em conta na implementação ou na melhoria de processos, na
instituição? (ou seja, as propostas do departamento são incluídas em planos de melhoria
concebidos na instituição)?

CRITÉRIO 4 - PARCERIAS E RECURSOS
Subcritério 4.4- Gerir o conhecimento e a informação.
Indicador 1
12. Como tem acesso à informação?
13. Como gere essa informação?
Indicador 2
14. Como assegura que a informação relevante disponível no exterior seja obtida, processada,
utilizada eficazmente e armazenada?
Indicador 3
15. De que forma assegura que todos professores do seu departamento tenham acesso à informação
relevante para o desempenho das respetivas tarefas?

Autoavaliação
2016/2017
16. Como faz para garantir o acesso fácil à informação?

17. O que é feito para fomentar o trabalho em equipa e a partilha do conhecimento?
18. O que é feito para assegurar que a informação e os conhecimentos-chave permaneçam na
organização, quando os professores deixam a escola?

CRITÉRIO 5 - PROCESSOS
Subcritério 5.1- Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática.
Indicador 3
19. Quais os processos implementados que são alvo de análise e avaliação, por parte dos
Departamentos?
20. Quando são analisados e avaliados?

21. Nesta análise e avaliação são identificados os fatores críticos de sucesso e os constrangimentos?
22. Se sim, onde os podemos consultar?

23. Dê exemplos (os que considera mais relevantes) de ajustes realizados nos processos, de acordo
com a avaliação realizada.

Entrevista ao Diretor do Agrupamento
CRITÉRIO 1- LIDERANÇA
Subcritério 1.1 - Considerar o que a liderança da organização faz para dar
orientação à organização desenvolvendo a missão, visão e valores
Indicador 1
1. O PE foi elaborado com a intervenção dos colaboradores?
Enquanto diretor elaborou um “projeto de intervenção no agrupamento” com base no
PE?
O PPA e o PAA foram elaborados com base no PE?
2. Participa na discussão da rede e defende os cursos de acordo com os interesses dos
alunos/formadores?

Indicador 4
3. Como são auscultados os interesses/preferências dos colaboradores em termos de
distribuição de serviço? Ou não o são?

4. Estão definidos os critérios de distribuição de serviço? Onde podem ser consultados?

5. São promovidas reuniões com os colaboradores para gerir os riscos, identificando as
áreas de potenciais conflitos de interesse e transmitindo-lhes linhas de orientação
sobre a forma como devem ser evitados/tratados?
Subcritério 1.2 – Considerar o que a liderança da organização faz para gerir a
instituição de ensino e formação, o seu desempenho e a melhoria contínua.
Indicador 1
6. A delegação de competências/responsabilidades é uma prática da Direção? A que
nível? De que forma são delegadas competências, responsabilidades/autonomias?
7. Existe articulação entre a direção e as estruturas de gestão intermédia no sentido de
assegurar que a gestão dos processos seja adaptada à estratégia e planeamento da
organização?
8. Quais as estruturas, (para fazer face às necessidades e expectativas das partes
interessadas) promovidas pela Direção? Com que objectivos é que foram
desenvolvidas?

Indicador 2

9. A oferta curricular é definida tendo em conta os interesses e necessidades dos
clientes? O que é feito para saber os interesses e necessidades dos clientes?
10. A oferta curricular é definida tendo em conta o mercado de trabalho? Como sabe as
necessidades do mercado de trabalho?

11. São constituídas equipas multidisciplinares para diagnosticar as necessidades e
expectativas das partes interessadas? Exemplos?
Indicador 4 (C. Administrativo)
12. O que é feito para monitorizar os gastos no funcionamento de cada
departamento/serviço específicos?

Subcritério 1.3 – Considerar o que a liderança da organização faz para motivar e
apoiar as pessoas da organização e servir de modelo
Indicador 1
13. Quais os procedimentos adotados para liderar através do exemplo?
Indicador 2
14. São promovidas reuniões entre a direção e os diferentes colaboradores para partilha
de boas práticas e apresentação de propostas de melhoria?
15. São aplicados questionários de auscultação sobre a distribuição de serviço?

Indicador 3
16. O que é feito para informar os colaboradores da organização, com regularidade, sobre
todas as matérias de interesse ou referentes à organização?
17. São realizadas reuniões regulares com a comunidade escolar para partilhar
informação? Especifique.

18. As informações relevantes resultantes das reuniões dos órgãos de gestão e
administração da escola são comunicadas? A quem? Como?
Indicador 4
19. O que é feito para apoiar os colaboradores na realização das suas tarefas e planos em
prol da realização dos objetivos globais da organização?
Indicador 5
20. São feitas reuniões de discussão sobre assuntos de interesse pessoal/equipas?
21. O que é feito para apoiar na resolução de quaisquer problemas surgidos?

Indicador 6

22. Para estimular, encorajar e capacitar os colaboradores existe delegação de poderes,
responsabilidades e competências? Exemplos
23. É promovida a elaboração de relatórios e reflexão sobre as suas conclusões?
Exemplos
Indicador 7
24. De que modo é promovida uma cultura de aprendizagem? Os colaboradores que
trabalham na organização são estimulados a apresentarem sugestões e serem
proactivos no trabalho diário? De que forma?
Indicador 9
25. Como são reconhecidos e recompensados os esforços individuais e das equipas?
Indicador 10
26. As necessidades das pessoas são tidas
horários/distribuição de serviço?

em

conta na elaboração dos

Subcritério 1.4 – Considerar o que a liderança da organização faz para gerir de
forma eficaz as relações com as autoridades políticas e outras partes
interessadas.
Indicador 1
27. Estão identificadas as partes interessadas?
28. Estão identificadas as suas necessidades e que possam ter alguma relevância para o
agrupamento?
29. Essas necessidades são partilhadas com a instituição de modo a daí resultarem
projetos de cooperação?
Indicador 2
30. O diretor colabora na definição da rede escolar, dos transportes escolares, carta
educativa e projeto educativo local? E no Conselho Municipal de Educação?
Indicador 3
31. Com que periodicidade são realizadas reuniões do diretor com as autoridades
políticas?
32. Os documentos estruturantes estão de acordo com as decisões políticas?
Indicador 4
27. De que modo as autoridades políticas e outras partes interessadas são envolvidas na
fixação dos resultados e impactos a atingir pelo agrupamento?

Indicador 6
28. Estão estabelecidos protocolos com que instituições? (alunos/formandos, cidadãos,
associações de pais/antigos alunos/colaboradores, contactos na área socioeconómica,
médica e cultural; ONG; grupos de interesse; outras pessoas coletivas e organismos
públicos.)

Indicador 7
29. Sabemos que o agrupamento participa em atividades de associações profissionais,
organizações representativas e grupos de interesse. Pode dar-nos os exemplos mais
representativos?

CRITÉRIO 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
Subcritério 2.1 – Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e
futuras das partes interessadas, bem como informação de gestão relevante.
Indicador 3
30. A definição da oferta educativa é feita com base no percurso de ex-alunos (colocação
no mercado de trabalho/taxa de desempego)?
Indicador 4
31. A Direção comunica aos colaboradores os critérios de gestão e as orientações quanto
aos procedimentos e tarefas? Como?
Subcritério 2.2 - Desenvolver a estratégia e o planeamento tendo em conta a informação
recolhida.
Indicador 1
32. O Projeto Educativo é elaborado com base num diagnóstico/caracterização da Escola,
que contempla os diferentes aspetos da vida escolar e do seu desempenho?
Indicador 2
33. De que modo as partes interessadas são envolvidas no desenvolvimento da estratégia
e planeamento? É dada alguma prioridade às suas expectativas e necessidades?
Indicador 3
34. Os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, constantes dos relatórios, são
considerados na reformulação dos planos estratégicos e operacionais?
Indicador 4
35. É feita a auscultação das necessidades das partes interessadas de modo a assegurar a
disponibilidade dos recursos que permitam desenvolver e atualizar a estratégia da
organização? Como ?
36. É feita a atualização/reposição periódica dos recursos (humanos e materiais)?

Indicador 6
Subcritério 2.3 - Comunicar e implementar a estratégia e o planeamento em toda a
organização e revê-los de forma regular.
Indicador 1
37. No plano de intervenção foram fixadas prioridades? O plano contempla prazos,
processos e projetos?
Indicador 3
38. São aplicados planos de ação contemplando objetivos e resultados com indicadores
para cada unidade orgânica?
39. É feita a avaliação dos resultados/processos? Como e por quem?

40. É prática comum do agrupamento fazer análises periódicas sobre os pontos fortes e
as oportunidades de melhoria?
Indicador 4
41. A Direção criou canais de comunicação interna para divulgar objetivos, planos e
atividades do Agrupamento?
Indicador 5
42. Que mecanismos foram desenvolvidos para recolher periodicamente informação
junto das partes interessadas?
43. É prática habitual a elaboração, apresentação e análise de relatórios periódicos.

Subcritério 2.4 - Planear, implementar e rever a inovação e a mudança.
Indicador 1
44. O que é feito para criar e desenvolver uma nova cultura aberta à inovação?
(benchlearning e criação de laboratórios de aprendizagem)
Indicador 2
45. É solicitada a opinião de ex-alunos sobre o modo como a escola os preparou para a
inovação e mudança? O que é feito com as opiniões obtidas?
Indicador 3
46. De que modo é feito o debate sobre a modernização e a inovação planeadas e respetiva
implementação? Como é que isso se reflete na revisão/avaliação das ações planeadas?
Indicador 4
47. Como assegura e otimiza os recursos e a informação necessários para implementar as
mudanças planeadas? (protocolos, apoio a eventos, horas disponíveis nos horários,
solicitação de opiniões e sugestões, …)
Indicador 5
48. Os currículos de formação são atualizados de forma acompanhar as inovações
profissionais da sociedade, científicas, académicas e de outra natureza?
CRITÉRIO 3 - PESSOAS
Subcritério 3.1 - Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma
transparente em conformidade com o planeamento e a estratégia.
Indicador 4
52. Estão definidos os conteúdos funcionais dos diversos serviços do AEF? Onde se
podem consultar?
Indicador 5
53. A direção utiliza outros mecanismos de reconhecimento dos resultados dos
trabalhadores? Quais?

Indicador 6

54. A direção proporciona as necessárias oportunidades de formação, apoio, etc. ao
desenvolvimento e/ou utilização de aplicações de novas tecnologias? A quem? Pode
dar exemplos que ilustrem a abrangência dessa formação?

Subcritério 3.2 – Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas,
alinhando os objetivos individuais e organizacionais.
Indicador 4
55. São desenvolvidos planos de orientação escolar e vocacional? A que alunos se
aplicam?
56. Existe reorientação de percursos formativos? Como se realiza?
57. Como é realizada divulgação da oferta formativa do AEF?
Indicador 5
58. São planeadas e executadas ações de formação e técnicas de comunicação nas áreas
de risco, gestão de conflitos de interesse e códigos de conduta? Pode dar exemplos?
59. Que estruturas/estratégias existem para desenvolver competências relacionais de
gestão nos colaboradores da organização, nos alunos/formandos e nos parceiros de
forma a melhorar as relações entre todos?

Subcritério 3.3 – Envolver as pessoas através do diálogo e de delegação de
responsabilidades, promovendo o seu bem-estar.
Indicador 1
60. Que tipo de iniciativas são desencadeadas para incentivar o trabalho de equipa?

Indicador 3
61. Como são elaborados os planos de melhoria? Quem contribui?

CRITÉRIO 4 - PARCERIAS E RECURSOS
Subcritério 4.1 – Desenvolver e gerir parcerias com outras organizações.
Indicador 1
62. Estão identificados os parceiro-chave? Que parcerias foram implementadas?
Indicador 2
63. Existem cartas de intenções e/ou cadernos de encargos (C. Profissionais).
64. Em relação às parcerias existem protocolos formais? Estão a ser cumpridos?
Indicador 3

65. São recebidos relatórios periódicos do desenvolvimento dessas parcerias? Para que
servem?
Indicador 5
66. São estabelecidas parcerias com escolas nacionais e internacionais para disseminação
de boas práticas? Exemplos.
Subcritério 4.2 - Desenvolver e implementar parcerias com os alunos/formandos.
Indicador 2
67. O que é feito para incentivar os alunos/formandos, e/ou os seus representantes legais,
a organizarem-se, a expressarem as suas necessidades e exigências, e a apoiarem as
suas organizações representativas?

Indicador 4
68. O que é feito para que a recolha de sugestões/propostas de melhoria seja uma prática
vulgar no agrupamento?

Subcritério 4.3 - Gerir os recursos financeiros
Indicador 1
69. As linhas estratégicas do orçamento são elaboradas tendo em conta o PE, o PAA e o
PPA?
Indicador 2
70. Existe priorização dos investimentos em função das necessidades decorrentes do PE?

Indicador 3
71. Como é feita a divulgação dos pareceres do Conselho Geral sobre a proposta de
orçamento e relatório da conta de gerência. Os colaboradores são informados dos bens
adquiridos e das razões da sua aquisição?
Os relatórios da conta de gerência estão acessíveis para consulta? Onde?
Indicador 4
72. São realizadas reuniões do Conselho Administrativo para análise da execução
financeira?
73. São elaborados orçamentos parciais (projetos, atividade, visita, …) e globais?

74. São obtidas receitas por prestação de serviços pelas entidades parceiras?

Subcritério 4.4- Gerir o conhecimento e a informação.
Indicador 1
75. Os conhecimentos adquiridos pelas pessoas são incorporados no planeamento
estratégico do Agrupamento?

Indicador 3
76. Foi estabelecida uma hierarquia de divulgação da informação?
Subcritério 4.6 - Gerir os recursos materiais.
Indicador 1
77. As instalações (espaços físicos) são utilizadas de acordo com a política e estratégia,
adequando-os às atividades desenvolvidas e tendo em vista as necessidades dos
utilizadores?
78. O que é feito para que a gestão dos recursos seja feita da forma mais rentável possível
(energia, água, …)?
Indicador 3
79. O que é feito para assegurar a manutenção dos recursos físicos de modo a melhorar a
sua utilização global durante o ciclo de vida?
Indicador 4
80. O que é feito para assegurar acessos especiais para pessoas com mobilidade reduzida?
Indicador 6
81. As instalações e equipamentos do agrupamento são disponibilizados à comunidade?
Exemplos.

CRITÉRIO 5 - PROCESSOS
Subcritério 5.1- Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma
sistemática.
Indicador 3
82. Quais os processos implementados que são alvo de análise e avaliação, por parte da
direção?
83. Quando são analisados e avaliados?
84. Nesta análise e avaliação são identificados os fatores críticos de sucesso e os
constrangimentos?
85. Se sim, onde os podemos consultar?
86. Dê exemplos (os que considera mais relevantes) de ajustes realizados nos processos,
de acordo com a avaliação realizada.

Indicador 8
87. Existe uma equipa de monitorização que realiza a avaliação do impacto das TIC?
88. Onde podemos consultar os resultados dessa avaliação? Como são divulgados?

Indicador 9
89. Estão identificados os processos a alterar?
90. Quais são?

91. Estão identificadas as instituições cujas boas práticas deverão ser implementadas no
nosso AEF.

Subcritério 5.2 – Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os
alunos/partes interessadas
Indicador 4
92. Quais os processos usados para auscultar as partes interessadas na conceção e
desenvolvimento de novos tipos de serviços?
93. Onde estão registadas as opiniões das partes auscultadas?

94. Os canais de informação e comunicação, com todas as partes interessadas, são
diversificados e mantidos regularmente?

Indicador 7
95. De que forma podem ser feitas reclamações em todos os setores do AEF?
96. Como são divulgadas essas formas?

97. Como são dadas a conhecer as respostas das reclamações às partes interessadas?

Subcritério 5.3 – Coordenar os processos em toda a instituição de ensino e formação
e com outras organizações.
Indicador 4
98. Como é feita a análise do percurso dos alunos antes de entrarem no AEF?

99. É analisado o percurso dos alunos durante a sua permanência no AEF? Isto é, é
verificado quantos alunos mudam de curso e quantos terminam cada ciclo no número
previsto de anos? Relativamente aos que não terminam é analisado o motivo pelo qual
isso aconteceu?

100.

Como é realizada a análise do percurso de todos os alunos após a saída do AEF?

101.

Onde podemos consultar todos estes dados?
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PAINEL DE CLIENTES CAF EDUCAÇÃO

PLANO DE TRABALHO 01/2017

1. Âmbito
O Plano de Trabalho 01/2017 do Painel de Clientes CAF Educação visa contribuir para melhorar
o apoio prestado pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP) ao universo
de escolas públicas de ensino não superior, no âmbito do modelo CAF Educação.

2. Objetivos e resultados esperados
Objetivos

Resultados esperados

Identificar indicadores e boas práticas que
contribuam para tornar o modelo CAF mais
acessível/adequado ao contexto das escolas

Lista (sintética) das melhores práticas
(critérios de meios) e melhores indicadores de
avaliação do desempenho da escola (critérios
de resultados) por subcritério

Avaliar a possibilidade de alinhamento entre
os outputs da autoavaliação com o modelo
CAF e os inputs para o processo de avaliação
externa de modo a simplificar o processo de
avaliação das escolas

Sistematização da sequência de atividades,
resultados (documentos produzidos) e
relações entre a autoavaliação e a avaliação
externa

Identificar as necessidades/dificuldades das
escolas na condução de processos de
autoavaliação com o modelo CAF

Lista de necessidades
intervenção/apoio

Recolher sugestões para melhorar a
estratégia de promoção da CAF Educação e
respetivo sistema de reconhecimento
externo.

Lista de sugestões

e

propostas

3. Instituições a convidar para o Plano de Trabalho 01/2017:







Agrupamento de Escolas Almeida Garrett (Amadora, Lisboa)
Agrupa mento de Escolas da Cidade do Entroncamento (Entroncamento, Santarém)
Agrupamento de Escolas de Alcanena (Alcanena, Santarém)
Agrupamento de Escolas de Avis (Avis, Portalegre)
Agrupamento de Escolas de Idães (Felgueiras, Porto)
Agrupa mento de Escolas do Fundão (Fundão, Castelo Branco)





Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva (Oliveira de Azeméis, Aveiro)
Agrupa mento de Escolas Figueira-Mar (Figueira da Foz, Coimbra)
Agrupa mento de Escolas Monte da Lua (Sintra, Lisboa)



Agrupa mento de Escolas Vouzela e Campia (São Pedro do Sul, Viseu)
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4. Metodologia de trabalho
Objetivos
I. Identificar
indicadores e
exemplos de boas
práticas
II. Avaliar a
possibilidade de
alinhamento entre os
outputs da
autoavaliação com o
modelo CAF e os
inputs para o processo
de avaliação externa
III. Identificar as
necessidades/
dificuldades das
escolas na condução
de processos de
autoavaliação com o
modelo CAF
IV. Recolher sugestões
para melhorar a
estratégia de
promoção da CAF
Educação e respetivo
sistema de
reconhecimento
externo

Ações
Ações a desenvolver para cada objetivo:
Ação 1: Centro de Recursos CAF (CR-CAF)
elabora questionário para recolha de
sugestões e remete ao Painel de Clientes (PC)
para resposta.
Ação 2: PC envia resposta ao CR-CAF.
Ação 3: CR-CAF elabora documento
consolidado e submete ao PC para
comentários.
Ação 4: CR-CAF promove discussão sobre a
proposta via correio eletrónico ou
videoconferência.
Ação 5: CR-CAF elabora documento final com
base nos comentários recebidos e resultados
da reflexão realizada e partilha junto dos
membros do PC.
Ação 6: CR-CAF divulga no subsite da CAF
notícia sobre o resultado do trabalho do
Painel de Clientes CAF Educação e instituições
envolvidas.
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Responsabilidades
DGAEP – Ação 1, 3,
4, 5 e 6

Restantes
membros do
Painel:
– Ação 2 (resposta
ao questionário);
– Ação 4
(participação ativa
no debate).
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5. Cronograma de atividades
Fases

Cód.

0101

Centro de Recursos CAF da
DGAEP (CR-CAF) elabora Plano
de Trabalho e submete à
aprovação dos restantes
membros do Painel de Clientes
(PC).

0102

PC aprova o Plano de Trabalho
Nota: se necessário são
efetuadas versões revistas do
Plano de Trabalho em função
das sugestões recebidas.

0201

CR-CAF elabora questionário
para recolha de sugestões e
remete ao PC para resposta.

0202

PC envia resposta ao CR-CAF.

0203

CR-CAF elabora documento
consolidado e submete ao PC
para comentários.

0204

CR-CAF promove discussão
sobre a proposta via correio
eletrónico ou videoconferência.

I. Aprovar Plano
de Trabalho

II. Identificar
indicadores e
exemplos de
boas práticas

0205

0206

III. Avaliar a
possibilidade de
alinhamento
entre os outputs
da autoavaliação
com o modelo
CAF e os inputs
para o processo
de avaliação
externa

Ação

CR-CAF elabora documento final
com base nos comentários
recebidos e resultados da
reflexão realizada e partilha
junto dos membros do PC.
CR-CAF divulga no subsite da
CAF notícia sobre o resultado do
trabalho do PC e instituições
envolvidas.

0301

CR-CAF elabora questionário
para recolha de sugestões e
remete ao PC para resposta.

0302

PC envia resposta ao CR-CAF.

0303

CR-CAF elabora documento
consolidado e submete ao PC
para comentários.

0304

CR-CAF promove discussão
sobre a proposta via correio
eletrónico ou videoconferência.

0305

0306

CR-CAF elabora documento final
com base nos comentários
recebidos e resultados da
reflexão realizada e partilha
junto dos membros do PC.
CR-CAF divulga no subsite da
CAF notícia sobre o resultado do
trabalho do PC e instituições
envolvidas.
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Mai

Jun

Jul

Set

Out

Nov

Dez
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Fases

IV. Identificar as
necessidades/
dificuldades das
escolas na
condução de
processos de
autoavaliação
com o modelo
CAF

Cód.
0401

CR-CAF elabora questionário
para recolha de sugestões e
remete ao PC para resposta.

0402

PC envia resposta ao CR-CAF.

0403

0404

0405

0406

0501
0502

V. Recolher
sugestões para
melhorar a
estratégia de
promoção da CAF
Educação e
respetivo sistema
de
reconhecimento
externo

0503

0504

0505

0506

VI. Avaliação final

Ação

0601

Calendário do Plano de Trabalho 01/2017
Mai

Jun

Jul

Set

Out

Nov

CR-CAF elabora documento
consolidado e submete ao PC
para comentários.
CR-CAF promove discussão
sobre a proposta via correio
eletrónico ou videoconferência.
CR-CAF elabora documento final
com base nos comentários
recebidos e resultados da
reflexão realizada e partilha
junto dos membros do PC.
CR-CAF divulga no subsite da
CAF notícia sobre o resultado do
trabalho do PC e instituições
envolvidas.
CR-CAF elabora questionário
para recolha de sugestões e
remete ao PC para resposta.
PC envia resposta ao CR-CAF.
CR-CAF elabora documento
consolidado e submete ao PC
para comentários.
CR-CAF promove discussão
sobre a proposta via correio
eletrónico ou videoconferência.
CR-CAF elabora documento final
com base nos comentários
recebidos e resultados da
reflexão realizada e partilha
junto dos membros do PC.
CR-CAF divulga no subsite da
CAF notícia sobre o resultado do
trabalho do PC e instituições
envolvidas.
CR-CAF avalia os resultados da
atividade do PC e divulga.

6. Contactos
CR-CAF: caf@dgaep.gov.pt ● www.caf.dgaep.gov.pt
Ponto Focal DGAEP (Painel): Inês Nolasco ● inesnolasco@dgaep.gov.pt ● tel. 213915466

Página 4 de 4

Dez

O Agrupamento de Escolas do Fundão assenta a sua visão em princípios firmes de
identidade, ética, transparência, responsabilidade e solidariedade como pilares para o
desenvolvimento de autonomias individuais e uma participação comunitária. Procura,
assim, oferecer um ensino de qualidade pautado por padrões de rigor e exigência,
tendo em vista o sucesso educativo e o exercício pleno da cidadania. (Projeto Educativo
2013-2017)

A qualidade de uma instituição depende do grau de conhecimento que esta tem de si
mesma, conseguido por um trabalho de autoavaliação baseado em evidências e que
deve abranger pessoas (alunos/pais; professores e demais colaboradores) e todos os
serviços /órgãos que a compõem.

Vimos, por isso, solicitar o seu contributo respondendo ao seguinte questionário.
Em todas as questões são apresentadas duas escalas, procurando-se que a segunda
reflita o grau de importância que tem para si a prática indicada no que respeita ao
contributo para o sucesso global do processo educativo. Responda sempre às duas.

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendose apenas a sua opinião pessoal e sincera.
Se algum item não se aplicar às funções que desempenha, deixe em branco.

Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é
efetuado de uma forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que
significa que o seu anonimato é respeitado.
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Questionários colaboradores (professores e Técnicos SPO)
Indique a função que desempenha colocando um X na(s) quadrícula(s) correspondente(s).

Sim

Não

É diretor de Turma/ professor titular de turma?
É coordenador DT?
É coordenador de Departamento?
É coordenador de Curso?
É coordenador de alguma equipa (CQEP, BECRE, GPS,
Comunicação, Educação Especial, ….)?
É coordenador de algum projeto ou clube?
Integra a equipa de gestão (Diretor, subdiretora, vogal,
assessor, coordenador de estabelecimento escolar...)?

1. Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta.
Responda utilizando as duas escalas apresentadas.

1.
2.
3.
4.
0.

1

Nunca/ nada
Raramente
Muitas vezes
Sempre/ muito
Não sei

2

3

4

1.
2.
3.
0.

0

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

1.1. O seu contributo é solicitado na proposta de ações
de formação.
1.2. As suas propostas são contempladas na elaboração
do plano de formação.
1.3. O plano de formação apresentado pelo CFAEBI
responde às suas necessidades formativas.
1.4. Nas formações frequentadas são aplicados
métodos de formação atualizados (ex. e-learning,
interpares, …).
1.5. A direção recebe-o sempre que necessário.
1.6. As reuniões, em que participa, conduzidas pela
gestão de topo promovem uma cultura de diálogo
e não se limitam à transmissão de informação.
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0

1. Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta.
Responda utilizando as duas escalas apresentadas.

1.
2.
3.
4.
0.

1

Nunca/ nada
Raramente
Muitas vezes
Sempre/ muito
Não sei

2

3

4

1.
2.
3.
0.

0

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

1.7. O coordenador de departamento ausculta a opinião
dos colaboradores sobre processos/ procedimentos
e transmite-a ao Diretor.
1.8. É solicitada a sua colaboração no preenchimento de
questionários sobre o funcionamento do AEF.
1.9. É solicitada a sua colaboração no preenchimento de
questionários sobre o desempenho da direção do
AEF.
1.10.

É solicitada a sua colaboração na avaliação do
funcionamento do Departamento.

1.11.

É
solicitada
a
sua
colaboração
no
preenchimento de questionários sobre o
funcionamento dos serviços administrativos.

1.12.

É
solicitada
a
sua
colaboração
no
preenchimento de questionários sobre o
funcionamento dos serviços prestados pelos
Assistentes Operacionais.

1.13.

São divulgados os resultados da auscultação e
as ações de melhoria.

1.14.

É facultada a possibilidade, aos colaboradores,
de darem sugestões quanto à elaboração dos
seus horários.

1.15.

Na generalidade, são consideradas as suas
sugestões/pedidos na elaboração do seu
horário.

1.16.

O DT envolve todos os docentes do conselho de
turma no projeto de atividades da turma,
inclusive na sua avaliação.
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0

2. Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1.
2.
3.
0.

1

2

3

4

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

1

2

3

0

A distribuição de serviço é feita em função das
competências que possui.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
Sim

Não

3. No desempenho das suas funções docentes,
para fixar os objetivos de aprendizagem dos
seus alunos, desenvolve as seguintes ações:
3.1.
3.2.

1.
2.
3.
0.

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

1

2

3

0

Participação em reuniões de departamento/
grupo.
Participação em reuniões de subgrupo.

3.3.

Participação em reuniões de Conselhos de
Turma.
3.4.
Utilização do espaço aula (comunicação aos
alunos).
3.5.
Outras ações? Quais?
Ex. Participação no conselho de projetos e clubes,…

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
4. Se respondeu sim em 3.1. (departamento/grupo),
para fixar os objetivos de aprendizagem, tem em
conta:
4.1.
Linhas orientadoras do AEF (CP, SAD, Direção,
CG…).
4.2.
Documentos estruturantes (PE, PPA, PAA, PAT,
PLANO DE FORMAÇÃO, RI, REGIMENTOS).
4.3.
Legislação em vigor.
4.4.
4.5.

1.
2.
3.
4.

1.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

2.
3.
0.

1

2

3

4

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Protocolos com entidades parceiras externas à
escola.
Outros. Quais?
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Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
5. Se assinalou sim em 3.2. (Subgrupo), para fixar
os objetivos de aprendizagem, utiliza os
seguintes processos:

1.
2.
3.
4.

1

1.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

2

3

2.
3.
0.

4

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

5.1. Consulta de programas e metas.
5.2. Elaboração de planificações.
5.3. Consulta de Resultados da avaliação (diagnóstico,
formativa e sumativa).
5.4. Elaboração de Propostas de apoio.
5.5. Construção de materiais de apoio às estratégias.
5.6. Outros. Quais?

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
6. Se assinalou sim em 3.3. (CT), para fixar os
objetivos de aprendizagem, utiliza os seguintes
processos:
6.1.

Caracterização da turma (CT inicial).

6.2.

Plano de atividades da turma/ Articulação geral
de atividades.

6.3.

Elaboração de planos de apoio.

6.4.

Elaboração de PEI.

6.5.

Outros. Quais?

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1.
2.
3.
0.

1

2

3

4

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Equipa de autoavaliação do Agrupamento - Questionário professores e técnicos superiores SPO

Pág.5

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
7. No desempenho das suas funções docentes,
para monitorizar as aprendizagens realizadas
pelos seus alunos, desenvolve as seguintes
ações:
7.1.
Participação em reuniões de departamento/
grupo.
7.2.

Participação em reuniões de subgrupo.

7.3.

Participação em reuniões de DT/coordenadores
de cursos profissionais.

7.4.

Participação em reuniões CT.

7.5.

Participação no conselho de projetos e clubes.

7.6.

Utilização do espaço sala de aula.

7.7.

Outras ações? Quais?

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
8. Se respondeu sim em 7.1. (departamento/grupo),
para monitorizar as aprendizagens utiliza os
seguintes processos:
8.1. Avaliação dos documentos estruturantes (PE, PPA,
PAA…).
8.2. Análise de resultados internos e externos
(académicos, igualdade de oportunidades para
aprender, risco de abandono, indisciplina, ações
desenvolvidas em instituições ao serviço das
crianças e dos jovens, projetos/clubes, apoios…).
8.3. Estabelecimento de planos de ação
(potencialização dos fatores/ implementação de
medidas que podem beneficiar os alunos com
dificuldades).
8.4. Participação em projetos de avaliação externa.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Sim

Não

1.
2.
3.
0.

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

1

1.
2.
3.
4.

1

1.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

2

3

2

2.
3.
0.

4

1

3

0

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Avaliação do impacto da formação após a saída
da escola.
Promoção de mecanismos de supervisão da
prática pedagógica.
Construção e aferição de instrumentos de
avaliação.
Outros. Quais?
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Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
9. Se respondeu sim em 7.2. (subgrupo), para
monitorizar
as
aprendizagens
utiliza
os
seguintes processos:
9.1.
Consulta de planificações, metas/ cumprimento
de programas.
9.2.

Elaboração/aferição de critérios de avaliação.

9.3.

Construção e aferição de instrumentos de
avaliação.

9.4.

Análise de resultados em reunião de subgrupo.

9.5.

Reflexão com os alunos sobre os resultados
obtidos.
Elaboração de relatórios (apoios, sínteses
descritivas, informações intercalares, ...).
Outros. Quais?

9.6.
9.7.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
10. Se respondeu sim em 7.3. (DT), para monitorizar
as aprendizagens utiliza os seguintes processos:
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1.
2.
3.
0.

1

1.
2.
3.
4.

2

3

4

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1

1.
2.
3.
0.

1

2

3

4

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Análise dos resultados globais internos e
externos.
Análise de documentos estruturantes onde
estão fixadas metas e objetivos.
Análise dos relatórios de apoio e dos PEI (se
existirem).
Outros. Quais?
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Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
11. Se respondeu sim em 7.4. (CT), para monitorizar
as aprendizagens utiliza os seguintes processos:
11.1. Análise dos resultados da avaliação intercalar e
de final de período.
11.2. Análise dos resultados do plano de atividades
da turma.
11.3. Análise dos resultados dos planos de apoio
(pedagógico acrescido, ao exame, ao estudo,
socioeconómicos, biblioteca, GPS, SPO, ofertas
extracurriculares, …).
11.4. Análise de resultados dos PEI (se existirem).
11.5.
11.6.

1

1.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

2

3

2.
3.
0.

4

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Análise de resultados dos planos de
recuperação (se existirem).
Outros. Quais?

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
12. Se respondeu sim em 7.5. (conselho de projetos)
e clubes, para monitorizar as aprendizagens
utiliza os seguintes processos:
12.1. Análise da assiduidade e do desempenho dos
alunos que frequentem projetos/clubes.
12.2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1.
2.
3.
0.

1

2

3

4

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Outros. Quais?
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. Realização de
avaliação formativa

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.
13. Se respondeu sim em 7.6. (espaço sala de aula),
para monitorizar as aprendizagens utiliza os
seguintes processos:
13.1.1. Escrita.

1.
2.
3.
4.

1.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1

2

3

2.
3.
0.

4

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

1

2

3

0

13.1.2. Oral.
13.1.3. Qualitativa.
13.1.4. Quantitativa.

13.1.

13.1.5. Duas vezes no ano, correspondendo à
avaliação intercalar.
13.1.6. Várias vezes por período.
13.1.7. Em todas as aulas.

13.2. Realização de
avaliação de
diagnóstico

13.2.1. Escrita.
13.2.2. Oral.
13.2.3. Quantitativa.
13.2.4. Qualitativa.
13.2.5. Uma vez, no início de cada ano.
13.2.6. No início de cada unidade/módulo.
13.2.7. Em todas as aulas.

13.3. Realização de
avaliação sumativa

13.3.1. Escrita.
13.3.2. Oral.
13.3.3. Quantitativa.
13.3.4. Qualitativa.
13.3.5. No final de cada período.
13.3.6. No final de cada unidade/módulo.
13.3.7. Várias vezes por período.

13.4. Informação aos alunos dos aspetos a melhorar.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
14. A informação divulgada pela escola acerca das
mudanças implementadas é:
14.1.

Adequada.

14.2.

Fiável.

14.3.

Atempada.

Sim

Não

1.
2.
3.
0.

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

Equipa de autoavaliação do Agrupamento - Questionário professores e técnicos superiores SPO

Pág.9

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
15. Pretende-se avaliar a existência de incentivos e
condições para a prática de serviços partilhados
e articulação intra e inter departamento e com
entidades parceiras.
15.1. Partilha documentos de apoio à prática
pedagógica (planificações, instrumentos de
avaliação, recursos/ materiais, resultados da
avaliação…)?

Assinale com um X a quadrícula que
lhe parecer mais correta. Responda
utilizando
as
duas
escalas
apresentadas.
15.2.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

C.
D.

A

A partilha de documentos de
apoio à prática pedagógica
ocorre entre:
Professores que lecionam o
mesmo nível da mesma
disciplina.
Professores
do
mesmo
departamento que lecionam
níveis/disciplinas/ciclos
diferentes.
Professores de diferentes
departamentos/ciclos/
disciplinas/…
Professores e entidades
externas.

A.

B

Sim

Não

C.
D.

A

B

0.

1

C

D

Não
é
prática
do
agrupamento
Faz-se alguma coisa nesse
sentido
O procedimento indicado é
já rotina
Prática
excelente
nesse
sentido

B.

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2.
3.

Não
é
prática
do
agrupamento
Faz-se alguma coisa nesse
sentido
O procedimento indicado é
já rotina
Prática
excelente
nesse
sentido

B.

Como avalia, globalmente, a
partilha de documentos de
apoio à prática pedagógica?

Assinale com um X a quadricula que
lhe parecer mais correta. Responda
utilizando
as
duas
escalas
apresentadas.
15.3.

A.

1.

C

D

1.
2.
3.
0.

2

2.
3.
0.

0

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

1

1.

3

2

3

0

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

1

2

3

0
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1.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
15.4.

A partilha de documentos de apoio à prática
pedagógica entre professores que lecionam o
mesmo nível da mesma disciplina ocorre:

2.
3.

Sim

Não

0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

15.4.1. Em reunião de subgrupo.
15.4.2. Informalmente.
15.4.3. Através de plataformas informáticas (Google
drive, Moodle…).
15.4.4. Usando o e-mail institucional.
15.4.5. Outros. Quais?

1.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
15.5.

A partilha de documentos de apoio à prática
pedagógica entre professores do mesmo
departamento
que
lecionam
níveis/disciplinas/ciclos diferentes ocorre:

2.
3.

Sim

Não

0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

15.5.1. Em reunião de departamento/ grupo/ outras.
15.5.2. Informalmente.
15.5.3. Através de plataformas informáticas (Google
drive, Moodle…).
15.5.4. Usando o e-mail institucional.
15.5.5. Outros. Quais?
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Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
15.6. A partilha de documentos de apoio à prática
pedagógica entre professores de diferentes
departamentos/ ciclos/ disciplinas ocorre…

1.

Sim

Não

2.
3.
0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

15.6.1. Em reuniões promovidas pela direção.
15.6.2. Em conselhos de projetos e clubes.
15.6.3. Em reuniões de CT.
15.6.4. Em reuniões de DT.
15.6.5. Informalmente.
15.6.6. Através de plataformas informáticas (Google
drive, Moodle…).
15.6.7. Usando o e-mail institucional.
15.6.8. Outros. Quais?

1.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
15.7.

A partilha de documentos de apoio à prática
pedagógica entre professores e entidades
externas ocorre:

2.
3.

Sim

Não

0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

15.7.1. Em reunião.
15.7.2. Informalmente.
15.7.3. Através de plataformas informáticas (Google
drive, Moodle…).
15.7.4. Usando o e-mail institucional.
15.7.5. Outros. Quais?

16. Quais os incentivos/ condições que considera que deveriam ser implementados para
melhoria da partilha de documentos de apoio à prática pedagógica?
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Assinale com um X a quadricula que
lhe parecer mais correta. Responda
utilizando
as
duas
escalas
apresentadas.
17. A articulação de processos
ocorre entre professores:
17.1. que pertencem ao mesmo
grupo disciplinar.
17.2. que pertencem ao mesmo
subgrupo (disciplina e ano).
17.3. e outros elementos.

A.
B.

Não é prática do agrupamento
Faz-se alguma coisa nesse
sentido
O procedimento indicado é já
rotina
Prática
excelente
nesse
sentido

C.
D.

A

B

C

D

1.
2.
3.
0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Quais?

1.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
18. A articulação de processos entre professores
que pertencem ao mesmo grupo disciplinar
ocorre:
18.1.

Via e-mail.

18.2.

Em reuniões periódicas.

18.3.

Através de plataformas informáticas (Google
drive, Moodle…).

18.4.

Pessoalmente.

18.5.

Via telefone.

18.6.

Outra. Qual?

2.
3.

Sim

Não

0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0
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Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas
escalas apresentadas.

1.
2.
3.

Sim

Não

19. A articulação de processos entre professores do
mesmo subgrupo (disciplina e ano) ocorre:
19.1.

Via e-mail.

19.2.

Em reuniões periódicas.

19.3.

Através de plataformas informáticas (Google
drive, Moodle…).

19.4.

Pessoalmente.

19.5.

Via telefone.

19.6.

Outra. Qual?

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
20. A articulação de processos entre professores e
outros elementos ocorre:
20.1.

Via e-mail.

20.2.

Em reuniões periódicas.

20.3.

Através de plataformas informáticas (Google
drive, Moodle…).

20.4.

Pessoalmente.

20.5.

Via telefone.

20.6.

Outra. Qual?

0.

1

1.

Sim

Não

2.
3.
0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

21. Quais os incentivos/ condições que considera que deveriam ser implementados para
melhoria da articulação?
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1.

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.

Sim

Não

0.

22. Frequentou ações de formação que lhe permitam
estar mais preparado para:
22.1. Prevenir comportamentos antiéticos e
antissociais?
22.2.

Gerir conflitos?

22.3.

Contribuir para uma melhoria organizacional?

22.4.

Acompanhar as inovações profissionais?

22.5.

Outras situações (especifique)

2.
3.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assinale com um X a quadricula que lhe parecer
mais correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
Indique o seu grau de satisfação quanto a:

1. Muito
insatisfeito
2. Insatisfeito
3. Satisfeito
4. Muito
satisfeito

1

2

3

1.
2.
3.
0.

4

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

23. Recetividade da direção face às propostas que lhe
apresenta.
24. Oferta de condições para a concretização das
propostas apresentadas.
25. Apoio da direção na resolução de quaisquer
problemas surgidos.
26. Apoio da direção na gestão de conflitos através de
linhas de orientação.

Assinale com um X a quadricula que
lhe parecer mais correta. Responda
utilizando as duas escalas
apresentadas.

A.
B.
C.
D.

A

Não
é
prática
do
agrupamento
Faz-se alguma coisa nesse
sentido
O procedimento indicado é
já rotina
Prática
excelente
nesse
sentido

B

C

D

1.
2.
3.
0.

1

Pouco importante
Importante
Muito importante
Não sei

2

3

0

27. A avaliação dos colaboradores é
usada para rentabilizar as suas
capacidades individuais.
28. As necessidades dos colaboradores
são tidas em conta na elaboração
dos
horários/distribuição
de
serviço.
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Assinale com um X a quadricula que lhe parecer mais
correta. Responda utilizando as duas escalas
apresentadas.
Indique o seu grau de satisfação quanto a:

1.

1. Muito
insatisfeito
2. Insatisfeito
3. Satisfeito
4. Muito satisfeito

1

2

3

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2.
3.
0.

4

1

2

3

0

29. Apoio da direção à participação da escola em
eventos.
30. Apoio da direção à realização de
conferências/seminários.
31. Previsão de horas, no horário dos colaboradores,
para a implementação de ações.
32. Garantia, pela direção, de fluxo de informação e de
decisões para os colaboradores.
33. Solicitação, pela direção, de opiniões e sugestões aos
colaboradores e partilha de decisões.

Ao responder às questões seguintes está a
demonstrar a sua satisfação quanto aos temas
apresentados. Responda, utilizando as duas escalas,
colocando um X nas quadrículas que traduzam o seu
grau de satisfação quanto a/à(s)/ao(s):

1.
2.
3.
4.
0.

Muito
insatisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Não sei

1

2

3

4

0

1. Pouco
importante
2. Importante
3. Muito
importante
0. Não sei

1

2

3

0

34. Exercício de funções no Agrupamento.
35. Relacionamento entre colaboradores.
36. Relacionamento entre colaboradores e alunos.
37. Oferta de cursos pelo Agrupamento, considerando a
sua empregabilidade futura.
38. Respeito que têm por mim dentro da escola.
39. Liberdade para manifestar as minhas opiniões.
40. Divulgação das atividades que se realizam na escola.
41. Reconhecimento das aprendizagens escolares dos
alunos pela sociedade.
42. Diversidade dos recursos disponibilizados pelo
Agrupamento para facilitar o ensino/aprendizagem.
43. Orientação escolar e profissional disponibilizada
pela escola.
44. Segurança no espaço escolar.
45. Benefícios da utilização do cartão eletrónico.
46. Controlo nas entradas e saídas da escola.
47. Ação dos funcionários na ajuda prestada em
situações de emergência e ou conflito.
48. Adequação do horário de atendimento dos bufetes.
49. Atendimento prestado pelo pessoal não docente nos
serviços oferecidos.
50. Estado de conservação e adequação do mobiliário.
51. Estado de conservação e adequação dos
equipamentos.
52. Higiene e limpeza das salas de aula e corredores.
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Ao responder às questões seguintes está a
demonstrar a sua satisfação quanto aos temas
apresentados. Responda, utilizando as duas escalas,
colocando um X nas quadrículas que traduzam o seu
grau de satisfação quanto a/à(s)/ao(s):

1.
2.
3.
4.
0.

Muito
insatisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Não sei

1

2

3

4

0

1.
2.
3.
0.

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei

2

3

0

53. Higiene e limpeza das instalações sanitárias.
54. Qualidade dos alimentos disponíveis nos bufetes.
55. Consideração que a direção tem em relação às
minhas opiniões/sugestões.
56. Consideração que as diferentes estruturas têm em
relação às minhas opiniões/sugestões.
57. Respostas dadas pelo Agrupamento para diminuir o
insucesso escolar.
58. Condições para poder desenvolver atividades
extracurriculares.
59. Tipo e diversidade de atividades extracurriculares
desenvolvidas.
60. Reconhecimento da direção quanto ao esforço
individual e de equipa.
61. Forma como a direção gere os conflitos e facilita a
comunicação.
62. Condições de trabalho disponibilizadas pela direção.
63. Oportunidade para desempenhar cargos, funções
e/ou integrar e desenvolver projetos.
64. Adequação do horário à vida pessoal.
65. Possibilidade de contribuir para a elaboração dos
documentos estruturantes do Agrupamento.
66. Envolvimento do Agrupamento em ações com
importância para a comunidade [solidariedade,
ambiente, saúde, cultura, inclusão, mobilidade…]
67. Participação dos alunos em projetos locais, nacionais
e transnacionais de diferente natureza.
68. Visibilidade dada pelos órgãos de comunicação
social às diferentes atividades promovidas pelo
Agrupamento.
69. Capacidade do Agrupamento se adaptar às
transformações sociais e tecnológicas.

MUITO OBRIGADO.
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Questionário para Pais/Encarregados de Educação

O Agrupamento de Escolas do Fundão assenta a sua visão em princípios firmes de
identidade, ética, transparência, responsabilidade e solidariedade como pilares para o
desenvolvimento de autonomias individuais e uma participação comunitária. Procura,
assim, oferecer um ensino de qualidade pautado por padrões de rigor e exigência,
tendo em vista o sucesso educativo e o exercício pleno da cidadania. (Projeto Educativo
2013-2017)

A qualidade de uma instituição depende do grau de conhecimento que esta tem de si
mesma, conseguido por um trabalho de autoavaliação baseado em evidências e que
deve abranger pessoas (alunos/pais; professores e demais colaboradores) e todos os
serviços /órgãos que a compõem.

Vimos, por isso, solicitar o seu contributo respondendo ao seguinte questionário.
Em todas as questões são apresentadas duas escalas, procurando-se que a segunda
reflita o grau de importância que tem para si a prática indicada no que respeita ao
contributo para o sucesso global do processo educativo. Responda sempre às duas.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendose apenas a sua opinião pessoal e sincera.
Se algum item não se aplicar às funções que desempenha, deixe em branco.
Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é
efetuado de uma forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que
significa que o seu anonimato é respeitado.
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Em todas as questões, assinale com um X a quadrícula que lhe parecer mais
correta. Responda utilizando as duas escalas apresentadas.

1.
2.
3.
4.
0.

Nunca/Nada
Pouco
Razoavelmente
Sempre/Muito
Não sei

1.
2.
3.

0.
1

2

3

4

0

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2

3

1. O seu contributo é solicitado na construção do Projeto

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Educativo e Regulamento Interno através do seu representante
na Associação de Pais/ Conselho Geral.
O seu contributo é solicitado na proposta de atividades para o
Plano Anual de Atividades.
O seu contributo é solicitado para a elaboração do Código de
Conduta.
A Direção recebe-o sempre que necessário.
O Diretor de Turma/ Titular de Turma recebe-o sempre que
necessário.
As reuniões convocadas pela Direção promovem uma cultura de
diálogo e não se limitam à transmissão de informação
(responda apenas se participou em alguma reunião convocada
pela Direção).
As reuniões convocadas pelo Diretor de Turma promovem uma
cultura de diálogo e não se limitam à transmissão de
informação.
É solicitada a sua colaboração no preenchimento de
questionários sobre o funcionamento do Agrupamento de
Escolas do Fundão.
São divulgados os resultados da auscultação e as ações de
melhoria.
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0

1.

10. Enquanto Encarregado de Educação assinale as ações que a

escola desenvolve para fixar os objetivos de aprendizagem do
seu educando.
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Não

2.
3.
0.
1

Receção e reuniões com Pais/EE.
Divulgação de documentos estruturantes (Projeto Educativo
(PE), Regulamento Interno (RI), Plano anual de atividades
(PAA), Código de conduta, Plano de atividades da turma
(PAT) …).
Divulgação de critérios de avaliação e conteúdos das
disciplinas.

10.6.

Divulgação de planos de apoio (Plano de apoio pedagógico
(PAP), Plano educativo individual (PEI), Currículo específico
individual (CEI), Plano individual de transição (PIT)…)
Divulgação da oferta de atividades do AEF (Componente de
apoio à família no pré-escolar (CAF), atividades de
enriquecimento curricular, no 1º ciclo, e extracurriculares,
em todos os ciclos).
Atendimentos individuais aos Pais/EE.

10.7.

Outras ações? Quais?

10.5.

Sim

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

11. Enquanto Encarregado de Educação, as ações desencadeadas

pela escola que lhe permitem acompanhar as aprendizagens
do seu educando são:
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

Reuniões globais intercalares.
Divulgação das atividades da turma.
Entrega de documentos relativos ao aproveitamento e
assiduidade (intercalares e de final de período).
Divulgação dos resultados globais da turma
Divulgação de relatórios (Apoio ao estudo (APE), tutorias,
Apoio pedagógico acrescido (APA) …)
Atendimento individual.
Convite para participação em atividades.
Outras ações? Quais?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.
Sim

2.
3.

Não

0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

12. Considera necessário implementar outros processos que
lhe permitam acompanhar melhor as aprendizagens do
seu educando?
13. Se respondeu sim, diga quais.

14. A informação divulgada pela
mudanças implementadas é:

escola

acerca

1.

das
Sim

2.
3.

Não

0.
1

14.1.
14.2.
14.3.

Adequada.
Fiável.
Atempada.

15. As questões seguintes pretendem avaliar
satisfação quanto aos temas apresentados.

a

sua

1. Muito insatisfeito
2. Insatisfeito
3. Satisfeito
4. Muito satisfeito
1

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

2

3

4

1.
2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2

3

Frequência do seu filho/educando neste Agrupamento
de escolas.
Oferta de cursos pelo Agrupamento considerando a sua
empregabilidade futura.
Oferta de cursos considerando os objetivos de vida do
meu filho/ educando.
Adequação dos cursos oferecidos relativamente às
necessidades das empresas.
Respeito que têm pelo meu filho/ educando dentro da
escola.
Disponibilidade de atendimento individual pelo diretor
de turma.

15.7.

Liberdade para manifestar as minhas opiniões.

15.8.

Oferta de atividades extracurriculares.

15.9.

Divulgação das atividades que se realizam no
Agrupamento.
15.10. Reconhecimento das aprendizagens escolares pela
sociedade.
15.11. Conhecimento dos critérios de avaliação.
15.12. Variedade de instrumentos de avaliação utilizados
pelos professores (testes, trabalhos, participação nas
aulas, assiduidade…)
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0

15. As questões seguintes pretendem avaliar
satisfação quanto aos temas apresentados.

a

sua

5. Muito insatisfeito
6. Insatisfeito
7. Satisfeito
8. Muito satisfeito

4.
5.
6.
1.

1

2

3

4

1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2

3

15.13. Distribuição das disciplinas no horário semanal.
15.14. Atenção dada pela escola às sugestões dadas pelos
alunos.
15.15. Oportunidade que me é dada de participar na vida da
escola.
15.16. Disponibilidade do Agrupamento para ajudar os alunos
com mais dificuldades na aprendizagem.
15.17. Disponibilidade do Agrupamento para me ajudar.
15.18. Orientação escolar e profissional disponibilizada pela
escola.
15.19. Segurança no espaço escolar.
15.20. Benefícios da introdução do cartão eletrónico.
15.21. Controlo nas entradas e saídas da escola.
15.22. Ação dos funcionários na ajuda prestada em situações
de emergência e ou conflito.
15.23. Adequação do horário de atendimento da secretaria.
15.24. Atendimento prestados pelos funcionários nos serviços
oferecidos.
15.25. Higiene e limpeza da Escola.
15.26. Qualidade dos alimentos disponíveis na Escola.
15.27. Consideração que a direção tem em relação às minhas
opiniões /sugestões.
15.28. Consideração que o Diretor de Turma tem em relação
às minhas opiniões/sugestões.
15.29. Respostas dadas pelo Agrupamento para diminuir o
insucesso escolar.
15.30. Condições para poder desenvolver atividades
extracurriculares.
15.31. Ao tipo e diversidade de atividades extracurriculares
desenvolvidas.
15.32. Forma como a direção gere os conflitos e facilita a
comunicação.
15.33. Possibilidade de contribuir para a elaboração dos
documentos estruturantes do Agrupamento.
15.34. Envolvimento do Agrupamento em ações com
importância para a comunidade [solidariedade,
ambiente, saúde, cultura, inclusão, mobilidade…].
15.35. Participação dos alunos em projetos locais, nacionais e
transnacionais de diferente natureza.
15.36. Visibilidade dada pelos órgãos de comunicação social
às diferentes atividades promovidas pelo Agrupamento.
15.37. Capacidade da Instituição se adaptar às transformações
sociais e tecnológicas.
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16. Pretende-se avaliar a existência de incentivos e
condições para a partilha/articulação de processos
relativos à vida escolar do seu educando.
Esta partilha/ articulação ocorre entre:
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.

A.

Não é prática do
agrupamento
B. Faz-se alguma coisa
nesse sentido
C. O
procedimento
indicado é já rotina
D. Prática
excelente
nesse sentido
A
B
C
D

1.
2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2

3

0

Pais/EE do mesmo conselho de turma.
Pais/EE de conselhos de turma diferentes.
Pais/EE e o DT.
Pais/EE e a Associação de Pais.
Pais/EE e o Conselho Geral.
Pais/EE e a Direção.
Pais/EE e as equipas em funcionamento na escola
(Autoavaliação, ensino especial, SPO, GPS, ….).
Pais/EE e entidades externas à escola (poder local e
central, empresas, outras escolas…).
Outros. Quais?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Pretende-se saber o que se partilha/articula

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

Existe partilha/articulação de:

17.1. Entre os pais/EE do mesmo conselho de
turma

1

2

3

4

1.
2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2

3

17.1.1. Propostas para documentos estruturantes
(projeto educativo, regulamento interno).
17.1.2. Análise
de
documentos
estruturantes
(projeto educativo, regulamento interno).
17.1.3. Propostas
para
o
Plano
Anual
de
Atividades/Plano de Atividades da Turma.
17.1.4. Análise do Plano Anual de Atividades/Plano
de Atividades da Turma.
17.1.5. Análise dos resultados da turma
(aproveitamento, comportamento,
assiduidade…).
17.1.6. Propostas para melhoria dos resultados da
turma.
17.1.7. Práticas de reflexão coletiva.
17.1.8. Informação diversa (ex. legislação,
matrículas…).
17.1.9. Outros. Quais?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0

4.

17. Pretende-se saber o que se partilha/articula

17.3. Entre pais/EE e o DT/Professor titular de turma

17.2. Entre pais/EE de conselhos de
turma diferentes

Existe partilha/articulação de:

5.
6.
7.
8.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1

2

3

4

5.
6.
1.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

17.2.1. Propostas para documentos estruturantes
(projeto educativo, regulamento interno).
17.2.2. Análise de documentos estruturantes
(projeto educativo, regulamento interno).
17.2.3. Propostas para o Plano Anual de Atividades.
17.2.4. Análise do Plano Anual de Atividades.
17.2.5. Avaliação do Agrupamento.
17.2.6. Análise dos resultados globais do
funcionamento do Agrupamento.
17.2.7. Propostas de melhoria de funcionamento do
Agrupamento.
17.2.8. Práticas de reflexão coletiva.
17.2.9. Informação diversa (ex. legislação,
matrículas…).
17.2.10. Outros. Quais?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.3.1.
Divulgação do Projeto Educativo.
17.3.2.
Recolha de propostas para o Projeto
Educativo.
17.3.3.
Divulgação do Regulamento Interno.
17.3.4.
Recolha de propostas para o
Regulamento Interno.
17.3.5.
Divulgação do Plano Anual de Atividades.
17.3.6.
Recolha de propostas para o Plano Anual
de Atividades.
17.3.7.
Participação em atividades do Plano
Anual de Atividades/ Plano de Atividades
da Turma.
17.3.8.
Divulgação dos serviços disponíveis no
AEF.
17.3.9.
Divulgação dos serviços de apoio
disponibilizados por entidades externas,
em caso de necessidade.
17.3.10.
Oferta formativa.
17.3.11.
Orientação escolar e profissional.
17.3.12.
Critérios de avaliação.
17.3.13.
Resultados da avaliação intercalar.
17.3.14.
Resultados da avaliação sumativa.
17.3.15.
Reflexão sobre resultados escolares.
17.3.16.
Conceção/ reformulação de planos de
intervenção (educação sexual;
recuperação; desenvolvimento…).
17.3.17.
Reflexão sobre os planos de intervenção.
17.3.18.
Apoios socioeconómicos, em caso de
necessidade.
17.3.19.
Avaliação do funcionamento do AEF.
17.3.20.
Outros? Quais?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17. Pretende-se saber o que se partilha/articula
Existe partilha/articulação de:

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1

17.4.1.
17.4.2.

17.4. Entre pais/EE e a Associação de Pais

17.4.3.
17.4.4.
17.4.5.
17.4.6.
17.4.7.
17.4.8.
17.4.9.

3

4

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

Contributos para a construção do Projeto
Educativo Local.
Contributos para a construção do Projeto
Educativo do Agrupamento.
Análise do Projeto Educativo do
Agrupamento.
Contributos para elaboração do PPA e do
PAA.
Análise do Plano Plurianual de Atividades
(PPA) e do Plano Anual de Atividades (PAA).
Disponibilização para participação nas
práticas de reflexão coletiva (reuniões).
Disponibilização para participação nas
equipas do AEF, que integram pais/EE.
Avaliação do funcionamento do AEF.

17.4.11.

Propostas de melhoria para o
funcionamento do AEF.
Avaliação do impacto da formação após a
saída da escola.
Reconhecimento e valorização do AEF.

17.4.12.

Outras. Quais?

17.4.10.

2

1.

-----------------------------------------------------------------------------------

17.5. Entre pais/EE e o
Conselho Geral

---------------------------------------------------------------------------------17.5.1.

Avaliação do funcionamento global do AEF.

17.5.2.
17.5.3.

Divulgação dos resultados da avaliação
global do AEF.
Propostas de intervenção

17.5.4.

Outros. Quais?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17. Pretende-se saber o que se partilha/articula
Existe partilha/articulação de:

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

1

17.6.1.

Divulgação do Projeto Educativo do AEF.

17.6.2.

Divulgação do Regulamento Interno.

17.6.3.

Divulgação do Plano de Ação do Diretor.

2

3

4

1.
2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2

3

17.6. Entre pais/EE e a Direção

17.6.4.

Avaliação dos resultados escolares
globais.
17.6.5.
Avaliação do funcionamento global do
AEF.
17.6.6.
Divulgação dos resultados da avaliação do
funcionamento do AEF.
17.6.7.
Conceção de planos de
melhorias/intervenção no funcionamento
do AEF.
17.6.8.
Cooperação de pais/EE na implementação
dos planos de intervenção/melhoria.
17.6.9.
Divulgação dos resultados da
implementação do plano de melhorias.
17.6.10.
Estabelecimento/ Divulgação da oferta
formativa.
17.6.11.
Avaliação do impacto da formação após a
saída da escola.
17.6.12.
Outros. Quais
---------------------------------------------------------------------------------

17.7.

Entre pais/EE e as equipas em funcionamento na
escola (Autoavaliação, Ensino especial, SPO, GPS,
….)

--------------------------------------------------------------------------------17.7.1. Disponibilização para integrar equipas em
funcionamento na escola (ex. autoavaliação e
comunicação).
17.7.2. Análise da situação referente ao seu
educando – assiduidade/aproveitamento/
comportamento/orientação escolar…
17.7.3. Divulgação de serviços específicos
disponíveis no AEF (ex. Unidade de Apoio à
Multideficiência; Gabinete Especializado de
Apoio à Surdez; Orientação escolar….).
17.7.4. Divulgação dos serviços de apoio
disponibilizados por entidades externas, em
caso de necessidade
17.7.5. Conceção de planos de intervenção.
17.7.6. Divulgação de planos de intervenção.
17.7.7. Programa de orientação escolar.
17.7.8. Análise da avaliação dos planos de
intervenção.
17.7.9. Outros. Quais?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0

17. Pretende-se saber o que se partilha/articula
Existe partilha/articulação de:

1.
2.
3.
4.

Nunca
Raramente
Muitas vezes
Sempre

17.8.Entre pais/EE e entidades externas
(poder local e central, empresas, outras
escolas …)

1

17.8.1.

Construção do Projeto Educativo Local.

17.8.2.

Divulgação do Projeto Educativo Local.

17.8.3.

Recursos humanos e
materiais/financeiros para
implementação de atividades/ medidas.

17.8.4.

Apoios socioeconómicos.

17.8.5.

Apoios técnicos.

17.8.6.

Atividades formativas

17.8.7.

Avaliação do impacto da formação após
a saída da escola.
Outros. Quais?

17.8.8.

2

3

4

1.
2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2

3

0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.1.

A partilha/ articulação entre pais/EE do mesmo conselho
de turma ocorre:

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

18.1.1. Em reunião convocada pelo representante dos pais/EE,
da turma.
18.1.2. Em reunião convocada pelo DT.
18.1.3. Informalmente.
18.1.4. Usando o e-mail.
18.1.5. Outras. Quais?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.2.

A partilha/ articulação entre pais/EE de conselhos de
turma diferentes ocorre

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

18.2.1. Em reunião convocada pela Direção do Agrupamento.
18.2.2. Em reunião convocada pelo representante dos pais no
Conselho Geral.
18.2.3. Em reunião convocada pela Associação de Pais.
18.2.4. Informalmente.
18.2.5. Usando o e-mail.
18.2.6. Outros. Quais?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.3.

A partilha/ articulação entre pais/EE e o DT ocorre:

Sim

Não

2.
3.
0.
1

18.3.1.
18.3.2.
18.3.3.
18.3.4.
18.3.5.
18.3.6.
18.3.7.
18.3.8.

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

Em reunião convocada pelo Diretor de Turma.
No atendimento da iniciativa do pai/EE.
Informalmente.
Via telefone.
Através da plataforma Moodle.
Usando o e-mail.
Usando o correio.
Outras. Quais?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.4.

18.4.1.
18.4.2.
18.4.3.
18.4.4.
18.4.5.
18.4.6.
18.4.7.

A partilha/ articulação entre pais/EE e a Associação de
Pais ocorre:

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

Em reunião convocada pela Associação de Pais.
Informalmente.
Via telefone.
Usando o e-mail.
Usando o correio.
Através do DT.
Outras. Quais?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.5.

A partilha/ articulação entre pais/EE e o Conselho Geral
ocorre:

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

18.5.1. Em reunião convocada pelos representantes dos pais/
EE, no Conselho Geral.
18.5.2. Através da página da internet do Agrupamento.
18.5.3. Através do Jornal Escolar “Olho Vivo”.
18.5.4. Através do programa de rádio escolar “Dias de Escola”.
18.5.5. Informalmente.
18.5.6. Via telefone.
18.5.7. Usando o e-mail.
18.5.8. Usando o correio.
18.5.9. Outras. Quais?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.6.

A partilha/ articulação entre pais/EE e a Direção ocorre:

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

18.6.1. Em reunião convocada pela Direção.
18.6.2. No atendimento por iniciativa do pai/EE.
18.6.3. Através da página da internet do Agrupamento.
18.6.4. Através do Jornal Escolar “Olho Vivo”.
18.6.5. Através do programa de rádio escolar “Dias de Escola”.
18.6.6. Informalmente.
18.6.7. Via telefone.
18.6.8. Usando o e-mail.
18.6.9. Usando o correio.
18.6.10. Outras. Quais?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.7.

A partilha/ articulação entre pais/EE e as equipas em
funcionamento na escola (Autoavaliação, Serviços
administrativos, Ensino especial, SPO, GPS, ….) ocorre:

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

18.7.1. Em reunião convocada pela Direção.
18.7.2. Em reunião convocada pelo DT.
18.7.3. No atendimento por iniciativa do pai/EE.
18.7.4. Por convocatória do coordenador da equipa.
18.7.5. Informalmente.
18.7.6. Via telefone.
18.7.7. Usando o e-mail.
18.7.8. Outras. Quais?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Equipa de autoavaliação do Agrupamento - Questionário pais/Encarregados de educação
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1.

18. Pretende-se saber como ocorre a partilha/articulação.
18.8.

A partilha/ articulação entre pais/EE e entidades
externas (poder local e central, empresas, outras
escolas…) ocorre:

Sim

Não

2.
3.
0.
1

Pouco
importante
Importante
Muito
importante
Não sei
2
3
0

18.8.1. Em reunião convocada pela Direção.
18.8.2. Em reunião convocada pelo DT.
18.8.3. Por convocatória da entidade externa.
18.8.4. No atendimento prestado pela entidade, por iniciativa do
pai/EE.
18.8.5. Informalmente.
18.8.6. Via telefone.
18.8.7. Usando o e-mail.
18.8.8. Outras. Quais?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Quais os incentivos/ condições que considera que deveriam ser implementados para melhoria
da articulação de processos?

20. Quais os incentivos/ condições que considera que deveriam ser implementados para melhoria
da partilha de documentos/informação?

MUITO OBRIGADO.
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Cálculo das metas do PE
1 – SUCESSO GLOBAL (valores superiores a 90%) – Percentagens da MISI (Resultados Escolares)
_Dados 2021/2022 – Dados 2017/2018
Dados 2017/2018

X 100 – Considerar também a evolução

• Os dados têm de ser agregados (Bás. + Sec.) 100 - (Não Trans.+Não Conclui) .
Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – TAXAS ABANDONO ( valores inferiores 2%) – Percentagens da MISI (Resultados Escolares)
_Dados 2021/2022 – Dados 2017/2018
Dados 2017/2018

X 100– Considerar também a evolução

• Os dados das Anulações Matrícula + Exclusão Faltas- (AM + EF) X 100/ Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – AUMENTO 5% TAXAS SUCESSO DISCIPLINAS – Dados da Avaliação Interna 3º Período
•
•
•

2017/2018 – Disciplinas com sucesso inferior a 85% (Média dessas disciplinas)
2021/2022 - Disciplinas com sucesso inferior a 85% (Média dessas disciplinas)
Fazer a mesma comparação em todas essas disciplinas

_(% 2021/2022 – % 2017/2018)
X 100
% 2017/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – MÉDIA SUPERIOR EM EXAME - DADOS JNE (SECUNDÁRIO) – (Classificações Externas dos exames)
• (Média das 8 disciplinas c/ mais inscritos escola - Média das mesmas disciplinas nacional)
• Em todos os anos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MÉDIA SUPERIOR EM EXAME - DADOS JNE (3º Ciclo) – (Classificações Externas dos exames)
•
•

(Média das 2 disciplinas da escola - Média das mesmas disciplinas nacional)
Em todos os anos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – REDUÇÃO MÓDULOS ATRASO – Dados da Avaliação Interna 3º Período
• Número módulos em atraso / Total módulos a concluir / nº alunos X 100 em 2017/2018
• Número módulos em atraso / Total módulos a concluir / nº alunos X 100 em 2021/2022

_(% 2021/2022 – % 2017/2018)
% 2017/2018

X 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – REDUÇÃO TAXAS ABSENTISMO PROFESSORES – Percentagens da MISI (Pessoal - Assiduidade)
_(% (média Prof.) 2021– % (média Prof.) 2018)
% (média Prof.) 2018

X 100

VALORES 2017/2018 0U APENAS 2018
1 – SUCESSO GLOBAL- 2017/2018 – Percentagens da MISI (Resultados Escolares)
Básico – 92,77%
•

Secundário – 89,71%

Dados agregados-2017/2018 100 – [((67+ 56) / 1509)) X 100]= 91,85%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – TAXAS DE ABANDONO - 2017/2018 – Percentagens da MISI (Resultados Escolares)
•

((3+1)/1509) X 100 = 0,27%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – AUMENTO TAXAS SUCESSO DISCIPLINAS - 2017/2018 – Dados da Avaliação Interna
3º Período
•
•
•

2017/2018 – Disciplinas com sucesso inferior a 85% (Média dessas disciplinas)
2021/2022 - Disciplinas com sucesso inferior a 85% (Média dessas disciplinas)
Fazer a mesma comparação em todas essas disciplinas

_(% 2021/2022 – % 2017/2018)
X 100
% 2017/2018
% média por ano no relatório apresentado C. Pedagógico 13 nov. 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – MÉDIA SUPERIOR EM EXAME - DADOS JNE (SECUNDÁRIO) – (Classificações Externas dos exames)
•
•

(Média das 8 disciplinas c/ mais inscritos escola - Média das mesmas disciplinas nacional)
Em todos os anos

A calcular
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MÉDIA SUPERIOR EM EXAME - DADOS JNE (3º Ciclo) – (Classificações Externas dos exames)
•
•
•

(Média das 2 disciplinas da escola - Média das mesmas disciplinas nacional)
Em todos os anos

A calcular
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – REDUÇÃO MÓDULOS ATRASO – Dados da Avaliação Interna 3º Período
• Número módulos em atraso / Total módulos a concluir / nº alunos X 100 em 2017/2018
• Número módulos em atraso / Total módulos a concluir / nº alunos X 100 em 2021/2022

_(% 2021/2022 – % 2017/2018)
% 2017/2018
A calcular

X 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – REDUÇÃO TAXAS ABSENTISMO PROFESSORES – Percentagens da MISI (Pessoal - Assiduidade)
_(% (média Prof.) 2021– % (média Prof.) 2018)
% (média Prof.) 2018
2018 – 11,40%

X 100

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
ENQUADRAMENTO LEGAL
−
−
−
−
−
−

Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho
Portaria 223-A/2018 – Ensino básico geral
Portaria 226-A/2018 – Ensino secundário (cursos científico-humanísticos)
Portaria 235-A/2018 – Cursos profissionais de nível secundário de dupla certificação
Despacho nº 6478/2017 – Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória
Despacho nº 6944-A/2018, de 19 de julho -Homologação das Aprendizagens Essenciais (AE)
referentes ao Ensino Básico.
Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto, Homologação das Aprendizagens Essenciais
(AE) referentes ao Ensino secundário
Despacho nº 5908/2017 - Autoriza, em regime de experiência pedagógica, a implementação
do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, no ano
escolar de 2017-2018

−
−

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Decreto-Lei L 55, Artigo 4º
t) Afirmação da avaliação das aprendizagens como parte integrante da gestão do currículo
enquanto instrumento ao serviço do ensino e das aprendizagens;
u) Promoção da capacidade reguladora dos instrumentos de avaliação externa, valorizando
uma intervenção atempada e rigorosa, sustentada pela informação decorrente do processo
de aferição, no sentido de superar dificuldades nos diferentes domínios curriculares;
v) Valorização da complementaridade entre os processos de avaliação interna e externa das
aprendizagens;
w) Reconhecimento da importância da avaliação interna e externa, bem como de outras
modalidades específicas de avaliação que convoquem avaliadores externos, para efeitos de
certificação dos ensinos básico e secundário.

FINALIDADES
Decreto-Lei 55/2018, SECÇÃO III, Artigo 22º
1.

A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da
aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de
intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os
desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação.

2.

Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso
escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito
das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.

3.

Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e
adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação
a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a
desenvolver com os alunos.

4.

As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no
âmbito da avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão
pedagógica da escola, quer no âmbito da avaliação externa, com a intervenção de
avaliadores externos ou da responsabilidade dos serviços ou organismos da área
governativa da Educação, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes
objetivos:
a)

Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à
melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar;
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5.

6.

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;
c) Certificar aprendizagens.
Sem prejuízo das especificidades que distinguem os processos de avaliação interna e
externa das aprendizagens, no que respeita ao desempenho dos alunos e ao
desenvolvimento do currículo, a análise dos dados recolhidos deve valorizar leituras de
complementaridade, de modo a potenciar a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem.
As regras e os procedimentos relativos à avaliação nas diversas ofertas educativas e
formativas são regulamentados por portaria do membro do Governo responsável pela área
da educação.

REGIME GERAL / PROCESSO DE AVALIAÇÃO
OBJETO DA AVALIAÇÃO
1.

2.

3.
4.

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência
as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.
A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece
ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes
informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas
e os percursos para a sua melhoria.
As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo de
ensino e de aprendizagem.
A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos,
bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

INTERVENIENTES E COMPETÊNCIAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Ensino básico / Ensino secundário
SECÇÃO II, SUBSECÇÃO I das portarias 223-A/2018 (Artigo 17.º) e226-A/2018 (Artigo 18º)
1.

No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes, para além dos constantes
no artigo 15.º, os serviços e organismos do Ministério da Educação.

2.

Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete,
designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em harmonia com as
orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio pedagógico-didático:

3.

a)

Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;

b)

Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento
das aprendizagens;

c)

Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando-as para a promoção do
sucesso educativo.

Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, no ensino básico, a
responsabilidade, no 1.º ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com outros
professores da turma, ouvido o conselho de docentes, sendo, nos 2.º e 3.º ciclos, do
conselho de turma, sob proposta dos professores de cada disciplina e, em ambas as
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situações, dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica
da escola.
No ensino secundário, o acompanhamento e a avaliação das aprendizagens são da
responsabilidade do conselho de turma, sob proposta dos professores de cada disciplina,
bem como dos órgãos de administração e gestão e dos órgãos de coordenação e supervisão
pedagógica da escola.
4.

Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e
noutros elementos apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor
de turma, nos restantes ciclos, bem como pela equipa multidisciplinar, prevista no DecretoLei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes,
com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.

5.

As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso
educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho,
assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório.

6.

O diretor deve ainda garantir o acesso à informação e assegurar as condições de
participação dos alunos e dos encarregados de educação, dos professores, e de outros
profissionais intervenientes no processo, nos termos definidos no regulamento interno.

7.

Aos serviços e organismos do Ministério da Educação, especificamente no âmbito da
avaliação externa, compete providenciar atempadamente informação de qualidade
decorrente do processo de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das
aprendizagens e para a promoção do sucesso educativo.

Cursos profissionais
CAPÍTULO II, SECÇÃO I (Artigo 19º) e SECÇÃO II, SUBSECÇÃO I da portaria 235-A/2018 (Artigo
21º)
Com vista à prossecução das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e do perfil profissional associado à respetiva qualificação, intervêm na
concretização das opções curriculares estruturantes, bem como no planeamento e na
organização das atividades a desenvolver, designadamente:
a)
b)
c)
d)

e)

O conselho de turma;
As equipas educativas, caso existam;
O diretor de curso, nos termos do n.º 5 do presente artigo;
Outros professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino e aprendizagem e
representantes de serviços ou entidades cuja contribuição o conselho de turma considere
conveniente;
Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma.

1.

No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes, para além dos constantes
no artigo 19.º, o orientador da PAP e os membros do júri da PAP.

2.

Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que intervenham no
processo formativo do aluno.

3.

Aos professores, formadores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação
compete, designadamente através da modalidade de avaliação formativa, e em harmonia
com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio pedagógicodidático:
a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;
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b)
c)

4.

5.

6.

7.

Fornecer informação aos alunos, pais ou encarregados de educação sobre o
desenvolvimento das aprendizagens;
Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo.

O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens são da responsabilidade do conselho
de turma, sob proposta dos professores e formadores de cada componente de formação,
disciplina, módulos, e UFCD, bem como do órgão de administração e gestão e dos órgãos de
coordenação e supervisão pedagógica da escola.
Compete ao órgão de administração e gestão, com base em dados regulares da avaliação
das aprendizagens e noutros elementos apresentados pelo diretor de turma, bem como pela
equipa multidisciplinar prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e
coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas
às necessidades dos alunos.
As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso
educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho,
assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório.
O órgão de administração e gestão deve ainda garantir o acesso à informação e assegurar as
condições de participação dos alunos e dos pais ou encarregados de educação, dos
professores e formadores e de outros profissionais intervenientes no processo, nos termos
definidos no regulamento interno.

AVALIAÇÃO INTERNA DAS APRENDIZAGENS
MODALIDADES
DESPACHO nº 5908/2017, Artigo 21º e DECRETO-LEI nº 55/2018, Artigo 23.º

1. A avaliação interna das aprendizagens:
a)

b)

2.

Compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as
seguintes modalidades:
i) Diagnóstica
ii) Formativa;
iii) Sumativa;
Mobiliza técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e adequados.

Em complemento da avaliação interna, a avaliação externa:
a) Gera informação a utilizar para fins:
i) Diagnósticos;
ii) Formativos;
iii) Sumativos;
b)

Compreende, em função da natureza de cada uma das ofertas educativas e formativas:
i) Provas de aferição;
ii) Provas finais do ensino básico;
iii) Exames finais nacionais;
iv) Provas de aptidão artística;
v) Provas de aptidão profissional.

−

A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos
de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola.

−

Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de
autorregulação das suas aprendizagens.
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−

Nos cursos profissionais, o tutor intervém também na avaliação interna das aprendizagens,
no âmbito da FCT.

REFERENCIAL
Na avaliação interna, para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da
aprendizagem, constituem referencial os seguintes documentos curriculares (nos termos
previstos no artigo 17.º e no n.º 3 do artigo 18.º do Decreto-Lei nº 55/2018):
1.
2.
3.

Os documentos curriculares inscrevem as aprendizagens a desenvolver pelos alunos, nas
diversas componentes de currículo, áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação
de curta duração.
As Aprendizagens Essenciais constituem orientação curricular de base, para efeitos de
planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, em cada ano de
escolaridade ou de formação, componente de currículo, área disciplinar, disciplina ou UFCD.
As Aprendizagens Essenciais, bem como os demais documentos curriculares que não sejam
objeto de regulamentação própria, são homologados por despacho dos membros do
Governo responsáveis pela área da educação e, sempre que aplicável, pela área da formação
profissional.

Avaliação diagnóstica
A avaliação diagnóstica realiza-se sempre que seja considerado oportuno, sendo essencial para
fundamentar a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais
dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar
e vocacional.

Avaliação formativa
A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação
privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos
alunos no processo de autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em
articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação.
1.
2.

3.
4.

A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de
ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento.
Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar:
a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que
permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção
e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas;
b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos
contextos em que ocorrem;
c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade de
procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, à
diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.
Na recolha de informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e adequação
de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser prosseguidos objetivos
de melhoria da qualidade da informação a recolher.
A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias,
técnicas e instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador.

Avaliação sumativa
Ensino básico
1.
2.
3.

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas
pelos alunos.
A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, informar
alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.
Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do
aluno.
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo
a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 18.º,
compete:
a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.
A avaliação sumativa de disciplinas com organização de funcionamento diversa da anual
processa-se do seguinte modo:
a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do período de
organização adotado;
b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está sujeita
a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo.
Na organização de funcionamento de disciplinas diversa da anual não pode resultar uma
diminuição do reporte aos alunos e encarregados de educação sobre a avaliação das
aprendizagens, devendo ser garantida, pelo menos, uma vez durante o período adotado e,
no final do mesmo, uma apreciação sobre a evolução das aprendizagens, incluindo as áreas
a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a incluir na ficha de registo de avaliação.
No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela
realização das provas finais do ensino básico, nos termos dos artigos 28.º e 30.º
A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final do ensino básico é
a classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas.
A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de
equivalência à frequência, nos termos do artigo 24.º

Expressão da avaliação sumativa
1.

2.
3.
4.

5.
6.

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se
na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em
cada disciplina, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das
aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que
aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.
Considerando a sua natureza instrumental, exceciona-se do disposto no número anterior
Tecnologias da Informação e Comunicação, por ser avaliada nas várias disciplinas em virtude
da sua transversalidade.
No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no
primeiro e segundo períodos pode expressar-se apenas de forma descritiva.
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa
expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere
relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem
do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de
avaliação.
As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares,
nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas.
A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final
de cada período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que
possível em reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o
acompanhamento do aluno.

Ensino secundário
1.
2.
3.
4.
5.

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas
pelos alunos.
A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, informar
alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.
Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do
aluno.
A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo
a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 20.º,
compete ao diretor de turma.
A avaliação sumativa de disciplinas com organização de funcionamento diversa da anual
processa-se do seguinte modo:
a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do período de
organização adotado;
b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está sujeita
a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo.
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6.

7.

Na organização de funcionamento de disciplinas diversa da anual não pode resultar uma
diminuição do reporte aos alunos e encarregados de educação sobre a avaliação das
aprendizagens, devendo ser garantida, pelo menos, uma vez durante o período adotado e,
no final do mesmo, uma apreciação sobre a evolução das aprendizagens, incluindo as áreas
a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação.
A avaliação sumativa é complementada pela realização de exames finais nacionais, nos
termos dos artigos 27.º e 28.º, podendo processar-se ainda através da realização de provas
de equivalência à frequência, nos termos do artigo 26.º

Formalização da avaliação sumativa
1.

2.
3.
4.

5.
6.

A avaliação sumativa formalizada no final de cada período tem, no final do 3.º período, as
seguintes finalidades:
a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu aproveitamento
ao longo do ano;
b) Atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de
classificação final nas disciplinas;
c) Decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas ou transição de ano,
bem como sobre a aprovação em disciplinas terminais dos 10.º, 11.º e 12.º anos de
escolaridade não sujeitas a exame final nacional no plano de curricular do aluno.
A avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores que
compõem o conselho de turma, sob critérios aprovados pelo conselho pedagógico de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 20.º
A classificação a atribuir a cada aluno é proposta ao conselho de turma pelo professor de
cada disciplina.
As disciplinas constantes dos planos curriculares são objeto de classificações na escala de 0
a 20 valores, e, sempre que se considere relevante, a classificação é acompanhada de uma
apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a
melhorar ou a consolidar a inscrever na ficha de registo de avaliação.
Exceciona-se do disposto no número anterior Cidadania e Desenvolvimento que, em caso
algum, é objeto de avaliação sumativa.
As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares,
nomeadamente dos DAC a que se refere o artigo 9.º, são consideradas na avaliação das
respetivas disciplinas.

Ensino profissional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas
pelos alunos nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT.
A avaliação sumativa traduz a necessidade de informar alunos e pais ou encarregados de
educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.
Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do
aluno.
A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo
a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 22.º,
compete ao diretor de turma.
A avaliação sumativa processa-se de acordo com o previsto nos artigos 27.º e 37.º
Aos alunos e encarregados de educação deve ser garantida informação regular sobre a sua
evolução, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de
avaliação.
O aluno pode requerer, em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola, a
avaliação dos módulos e UFCD não concluídos.
A avaliação sumativa sobre a FCT observa, ainda, o disposto nos artigos 16.º a 18.º

Formalização da avaliação sumativa
1.

A avaliação sumativa é formalizada pelo conselho de turma de avaliação, nos termos do
artigo 37.º, tendo as seguintes finalidades:
a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu aproveitamento
ao longo do ano;
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b)

Atribuição de classificação final nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT,já
concluídos pelo aluno.

2.

A avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores e
formadores que compõem o conselho de turma, sob critérios aprovados pelo conselho
pedagógico de acordo com o disposto no artigo 22.º, sem prejuízo do disposto nos
números seguintes.
3. A classificação de cada módulo e UFCD, a atribuir a cada aluno, é proposta pelo professor
ou formador ao conselho de turma de avaliação, para deliberação, sendo os momentos de
realização da avaliação, no final de cada módulo e UFCD, acordados entre o professor ou
formador e o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as realizações e os ritmos de
aprendizagem dos alunos.
4. Nas disciplinas cuja organização não obriga a uma estrutura modular, a classificação final da
disciplina é atribuída após a sua conclusão, aplicando-se os demais procedimentos previsto
no número anterior.
5. Do disposto nos números anteriores não pode resultar uma diminuição do reporte aos
alunos e aos pais ou encarregados de educação sobre a avaliação das aprendizagens,
devendo ser garantida, informação sobre a sua evolução, incluindo as áreas a melhorar ou a
consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação.
6. No que se refere à FCT, a avaliação é da responsabilidade conjunta do tutor da entidade de
acolhimento e do orientador da FCT, que deve propor a classificação ao conselho de turma
de avaliação.
7. A avaliação sumativa expressa-se numa escala de 0 a 20 valores e, sempre que se considere
relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem
do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever, sempre que aplicável,
na ficha de registo de avaliação.
8. Exceciona-se do disposto no número anterior Cidadania e Desenvolvimento, que, em caso
algum, é objeto de avaliação sumativa.
9. A participação nos projetos desenvolvidos no âmbito da disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento é objeto de registo anual no certificado do aluno.
10. As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares,
nomeadamente dos DAC a que se refere o artigo 9.º, são consideradas na avaliação das
respetivas disciplinas, módulos, UFCD ou da FCT.

ESCALA DE AVALIAÇÃO
1.

2.
3.
4.

A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se:
a) No 1.º ciclo do ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de
uma apreciação descritiva em cada componente de currículo;
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 5 em cada disciplina;
c) No ensino secundário, numa escala numérica de 0 a 20 valores nas disciplinas, módulos,
unidades de formação de curta duração e formação em contexto de trabalho.
No 1.º ciclo, atenta a sua natureza instrumental, a componente de Tecnologias de
Informação e Comunicação não é objeto de avaliação sumativa.
As opções de cada escola que resultem na criação de novas disciplinas estão sujeitas ao
previsto no n.º 1.
No ensino secundário, independentemente das opções adotadas pela escola, nos termos
previstos no n.º 4 do artigo 15.º, a componente de Cidadania e Desenvolvimento não é
objeto de avaliação sumativa, sendo a participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito
registada no certificado do aluno.

INSTRUMENTOS DA AVALIAÇÃO
A avaliação assumirá um caráter contínuo e sistemático através da utilização de modos e
instrumentos de avaliação diversificados, adequados à natureza das aprendizagens e aos
contextos em que ocorrem.
O registo das classificações obtidas nas diferentes áreas de aprendizagem far-se-á em grelha
própria.
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Sugerem-se os seguintes exemplos:
• Produções escritas
• Provas práticas/experimentais
• Relatórios
• Questionários
• Listas de verificação
• Fichas autocorretivas
• Registos de participação oral/escrita nas atividades letivas
• Grelhas de observação
• Portefólios
• Trabalhos de projeto/pesquisa
• Questão de aula
• Outros

CONCEÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A conceção dos instrumentos de avaliação deve ter em conta as atividades realizadas em aula e
respetivos conteúdos neles abordados, e ainda aos seguintes aspetos:
− Apresentação do enunciado/ atividade de avaliação.
− Formulação clara das questões/ instruções.
− Registo, no enunciado/atividade de avaliação,
questão/item.

das

cotações

atribuídas

a

cada

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (interna)
1.

Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do
processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções
curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo
em conta, designadamente:
a)
b)
c)

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
As Aprendizagens Essenciais;
Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da
consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.

2.

Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para
cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância
com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória.

3.

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios
e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à
valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das
aprendizagens a desenvolver.

4.

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola.

5.

O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos
intervenientes.

Documento aprovado no Conselho Pedagógico de 24 outubro 2018

9

PERFIS DE APRENDIZAGENS
Estes
perfis
constituem-se
como
matriz
comum
para
todas
as
escolas
e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente ao nível curricular,
no planeamento, na realização e na avaliação interna e externa do ensino e da aprendizagem.
(Despacho nº 6478/2017, ponto 2)
Os perfis são definidos em função das Aprendizagens Essenciais para cada ano de escolaridade.
Para cada área disciplinar, disciplina, domínio de autonomia curricular, são definidas as
aprendizagens específicas a desenvolver, em cada um dos domínios, num determinado período
de trabalho e as formas de monitorização da evolução dessas aprendizagens, nomeadamente
através da definição dos instrumentos e procedimentos de avaliação.

Menção/Níveis/%
/Valores (Pontos)

Domínios

MB/5 /90 – 100 %
18-20 (175-200)
Desempenho
muito bom
relativamente aos
conhecimentos,
capacidades e
atitudes previstos
para este
domínio.

BOM/4/
70 – 89 %/
14-17
(135-174)
Intercalar

SUF/3/
50 - 69% /
10-13 (95-134)

INSUF/2/0 – 49%/
0-9 (0-94)

Desempenho
Suficiente
relativamente
aos
conhecimentos,
capacidades e
atitudes
previstos para
este domínio.

Desempenho
insuficiente
relativamente aos
conhecimentos,
capacidades e
atitudes previstos
para este domínio.
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
ÁREAS DE CONTEÚDO E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Áreas de Conteúdo

Formação Pessoal e Social

Expressão e Comunicação

Domínio da Educação Física

Parâmetros de Avaliação

•
•
•
•

Construção da identidade e da autoestima
Independência e autonomia
Consciência de si como aprendente
Convivência democrática e cidadania.

• Orientações e Regras
• Deslocamentos e Equilíbrios
• Perícia e manipulação

Domínio da Educação Artística

•
•
•
•

Domínio da Linguagem Oral e
Abordagem à Escrita

• Comunicação oral
• Consciência linguística
• Funcionalidade da linguagem escrita e sua
utilização em contexto
• Identificação de convenções da escrita
• Prazer e motivação para ler e escrever

Domínio da
Matemática

Conhecimento do Mundo

•
•
•
•

Artes visuais
Jogo Dramático/Teatro
Música
Dança

Números e Operações
Organização e Tratamentos de Dados
Geometria e Medida
Interesse e Curiosidade pela matemática

• Introdução à Metodologia Científica
• Abordagem às Ciências
• Mundo Tecnológico e Utilização das
Tecnologias
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DIMENSÕES

INDICADORES

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

COMPORTAMENTAL

− Integração no quotidiano do
grupo.
− Cumprimento das regras de
convivência e de vida social.
− Cumprimento das orientações,
tomando também as suas
próprias iniciativas sem
perturbar o grupo.
− Empenho na realização das
atividades.
− Curiosidade e desejo de aprender.

− Registo de aprendizagens das crianças.
− Fichas de avaliação Diagnóstica
(aplicada no inicio do ano letivo) e
Formativa (aplicadas no final do 1º, 2º e
3º períodos ***).
− Registo de ocorrências significativas.

COGNITIVO

− Observação e registo dos trabalhos
individuais e de grupo.
− Compreensão e aplicação
− Consciência da correspondência
entre o código oral e o escrito.
− Aquisição das noções básicas ao
nível da matemática.
− Aquisição das noções de espaço e
tempo.
− Capacidade de comunicar,
interagir e colaborar usando
ferramentas e ambientes de
comunicação.
− Capacidades ao nível das
expressões, utilizando
técnicas, instrumentos de
observação e registos
diversificados.

− Observação e registo da participação das
crianças em situações específicas de
aprendizagem.
− Autoavaliação: registos periódicos
realizados através das opiniões das
crianças; quadros; mapas; murais…
− Listas de verificação: Dossiê individual…

*** Nomenclatura aprovada para classificação nos Registos de Avaliação:
A – Adquirido; EA – Em aquisição
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ENSINO BÁSICO, SECUNDÁRIO E DUPLA CERTIFICAÇÃO
FATOR DE PONDERAÇÃO / ”IMPORTÂNCIA RELATIVA” DOS DOMÍNIOS CURRICULARES
Fator de ponderação
DIMENSÕES

DOMÍNIOS

APRENDIZAGENS
(Saber
conceptual e
processual)

Conhecimentos /
Competências

ATITUDES E
VALORES
(Saber atitudinal)

Responsabilidade
Comportamento
Participação na
aula

1ºciclo

2ºciclo

3ºciclo

Secundário

Dupla
Certificação

1º ano
60%

5º ano
75%

7º ano
75%

10º ano
90%

1º ano
75%

40%

25%

25%

10%

25%

As disciplinas específicas poderão ter outros critérios definidos em documentos próprios do
departamento, aprovados pelo Conselho Pedagógico. Relativamente ao departamento de
expressões, os fatores de ponderação são os seguintes:
- As disciplinas de Educação Visual, Educação Física, Educação Tecnológica e Educação Musical
do 5º ano do 2ºciclo - APRENDIZAGENS (Saber conceptual e processual) 70% e ATITUDES
E VALORES (Saber atitudinal) 30%;
- As disciplinas de Educação Visual, Educação Física e Educação Tecnológica do 7º ano do 3º
ciclo - APRENDIZAGENS (Saber conceptual e processual) 70% e ATITUDES E VALORES (Saber
atitudinal) 30%;
- A disciplina de Educação Física do 10º ano do ensino regular - APRENDIZAGENS (Saber
conceptual e processual) 75% e ATITUDES E VALORES (Saber atitudinal) 25%.
Fator de ponderação
DIMENSÃO

ATITUDES E
VALORES (Saber
atitudinal)

DOMÍNIOS/PARÂMETROS

1º C.

2º C.

3º C.

Sec.

Dupla
Certificação

Responsabilidade
− Assiduidade e pontualidade.
− Material necessário
− Cumprimento dos prazos
das tarefas
− Realização adequada da sua
autoavaliação.

15

10

5

2

10

Comportamento
− Cumprimento das regras
estabelecidas
− Apresentação de uma
atitude correta perante os
outros
− Atenção na aula

15

10

10

4

10

Participação na aula
− Intervenção adequada e
pertinente
− Demonstração de interesse e
participação nas atividades
propostas
− Responsabilização pela
realização das tarefas.

10

5

10

4

5

REGISTO DA CLASSIFICAÇÃO NAS PROVAS DE AVALIAÇÃO
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A percentagem ou pontos totais deverão ser registados nas provas de avaliação, com
exceção do 1º ciclo.

- Nas provas de avaliação, far-se-á o registo das classificações atribuídas a cada questão/item;
- A menção qualitativa utilizar-se-á aquando das informações intercalares.
ESCALA DE CONVERSÃO
Menção qualitativa
Muito Bom
Bom
Suficiente
Insuficiente

Nível
5
4
3
1

ou 2

Percentagem
90 – 100 %
70 – 89 %
50 – 69%
0 – 49%

Valores
18 – 20
14 – 17
10 – 13
0-9

Pontos
175 - 200
135 - 174
95 - 134
0 - 94

REGISTO, TRATAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

As informações relativas a cada aluno decorrentes das diferentes modalidades de avaliação
devem ser objeto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de administração e gestão e
de coordenação e supervisão pedagógica da escola.
Cabe ao diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em tempo
útil, da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, a fim de garantir as
condições necessárias para que os encarregados de educação e os alunos possam participar
na definição das medidas conducentes à melhoria das aprendizagens.
A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação
agregada, nomeadamente dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com
resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os
demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre
as suas práticas pedagógicas, com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que
conduzam à melhoria das aprendizagens.
A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho
disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente
as taxas de retenção e desistência, transição e conclusão, numa lógica de melhoria de
prestação do serviço educativo.
No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de
complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que
permitam uma leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente
no contexto específico da escola.
Do resultado da análise a que se refere o número anterior devem decorrer processos de
planificação das atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados
disponíveis, visem melhorar a qualidade das aprendizagens e a promoção do sucesso
educativo.
Os resultados do processo mencionado nos 3, 4 e 5 são disponibilizados à comunidade
escolar pelos meios considerados adequados.

CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO /RETENÇÃO
Os definidos na lei e aqueles que o Conselho de Turma considere adequados, atendendo
ao empenho do aluno, à sua idade, às retenções já existentes no ano e ciclo, entre outros
considerados pertinentes.
AVALIAÇÃO EXTERNA - A avaliação externa terá sempre como objetivo aferir a qualidade
dos resultados em comparação com a média nacional e com a região. - Será realizada
anualmente uma análise dos resultados obtidos pelos alunos do agrupamento, comparando-os
com a média nacional e com os resultados internos obtidos. Esses resultados devem ser alvo de
reflexão por parte da comunidade educativa com o objetivo de melhorar os resultados obtidos, o
processo ensino/aprendizagem e divulgação pública dos resultados obtidos em relação aos
resultados da região.
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Agrupamento de Escolas do Fundão
Departamento de Línguas
CURSOS PROFISSIONAIS - PORTUGUÊS – 1 º ANO
DISTRIBUIÇÃO DOS MÓDULOS
MÓDULOS
Módulo 1
Educação literária: 1-Poesia trovadoresca :Cantigas de amigo ;
Cantigas de amor, Cantigas de escárnio e maldizer
2-Fernão Lopes -Crónica de D.João I (excerto de 2 cap.)
Módulo 2
Educação literária: 3.Gil Vicente Farsa de Inês Pereira ; 4.Camões
redondilhas e sonetos
Módulo 3
Educação literária: 5.Camões Os Lusíadas (reflexões do poeta)

HORAS

AULAS DE 50
MINUTOS

44

53

37

44

34

41

115

138

Conteúdos a trabalhar em todos os módulos
Leitura: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica

e cartoon.
Escrita: Exposição sobre um tema; apreciação crítica; síntese
Expressão oral: síntese e apreciação crítica.
Compreensão do oral: reportagem, documentário e publicidade.
Gramática: Português-génese, variação e mudança ; processos
fonológicos ;Etimologia ; retoma e consolidação das funções
sintáticas, divisão e classificação de orações ; campo lexical e
semântico ; arcaísmo neologismo ; processo irregular de formação
de palavras.
TOTAL DE HORAS/ AULAS
CRITÉRIOS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
OBJETOS DE AVALIAÇÃO
Domínio das Competências - 75%
Domínio das Atitudes e Valores – 25%
Leitura/Ed. Literária: 30%
Escrita: 10%
Oralidade: 25%
- Compreensão oral (10%)
- Produção oral (15%)
Gramática: 10%
Instrumentos / técnicas de recolha:
- Trabalhos individuais e /ou em grupo
- Testes escritos
- Produções escritas
- Fichas de compreensão oral
- Grelhas de observação / classificação da
oralidade e da escrita

- Responsabilidade – 10%
- Comportamento – 10%
- Participação na aula- 5%
Instrumentos / técnicas de recolha:
- Grelhas de observação, registo de
atitudes e comportamentos.
- Listas de verificação /Níveis de
desempenho(

