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1. Enquadramento estratégico da autoavaliação
NOTA PRÉVIA
O processo de Autoavaliação em curso tem como enquadramento legal o estabelecido na Lei
31/2002, de 20 de dezembro, que determina que a autoavaliação (AA) se concretize em
caráter de permanência, tendo o Projeto Educativo na sua génese e como finalidade
estratégica a sua adequação “à interação, à integração social, às aprendizagens e ao
desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos (…)” e à “prática de uma
cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa”.
1.1.

Introdução
No ano letivo anterior, o processo de Autoavaliação do Agrupamento centrou-se em

dimensões consideradas fundamentais, consequente da avaliação externa e interna em
consonância com o Projeto Educativo do Agrupamento.
Neste sentido, tendo subjacente “Consolidar o processo de autoavaliação com vista à
sua regularidade, abrangência e sistematização, de modo a potenciar-se impactos positivos e
de qualidade na melhoria do ensino e aprendizagem/resultados dos alunos”, foram
implementadas ações de melhoria (PAM), com enfoque nas áreas seguintes:
 - identificação dos fatores explicativos do sucesso/insucesso inerentes ao
processo ensino aprendizagem;
 - lideranças intermédias e supervisão;
 - intensificação de processos e práticas de articulação vertical e horizontal do
currículo;
 - comunicação interna para apropriação dos documentos estruturantes.

Neste quadro, importa realçar a oportunidade de se centrar a atenção/reflexão sobre a
importância da promoção de uma cultura de (auto)avaliação como forma estratégica de
conhecimento e melhoria da Escola, traduzida na implementação de um Plano Estratégico de
Melhoria.
Neste âmbito, poderemos afirmar que as metas previstas nas ações de melhoria foram
alcançadas, na generalidade, conforme se pode verificar no Plano de Ação de Melhoria final
(PAM final), respeitante ao primeiro ano de implementação, não obstante a necessidade de
um aperfeiçoamento contínuo e sistemático.

3

No contexto atrás exposto, a Equipa de Autoavaliação/Equipas Operacionais constitui-se
como um “espaço” privilegiado de planeamento e desenvolvimento estratégico das ações de
melhoria.
Para a implementação/concretização do processo, importa destacar a importância do papel
primordial das Lideranças Intermédias, assim como o envolvimento do Corpo Docente.
Durante o presente ano, dar-se-á continuidade às ações de melhoria (AM) atrás referidas,
após terem sido sujeitas a reformulação decorrentes da reflexão e avaliação de todo o
processo. Acresce o facto de que irá ser implementado um processo de Diagnóstico,
envolvendo toda a comunidade educativa, justificado pela circunstância de se considerar que
este é um momento chave para a sua realização.
O modelo de autoavaliação para a Qualidade CAF – Educação foi o adotado, no pressuposto
de que visa a melhoria contínua, através da identificação de pontos fortes e de oportunidades
de melhoria. Deste modo, será possível delinear e implementar um novo Projeto/Plano de
Ações de Melhoria (PAM), no ano letivo de 2018-2019, devidamente atualizado e
contextualizado.
Assim, a constituição da Equipa de Autoavaliação foi alargada, integrando representantes
de todos os setores da comunidade educativa, mantendo-se os elementos que constituíam as
equipas operacionais para a continuidade do desenvolvimento das ações de melhoria, atrás
mencionadas.
Para a consecução do Diagnóstico do Agrupamento, irá desenvolver-se um processo de
inquirição a toda a comunidade educativa, através da aplicação de um inquérito por
questionário e recolha de evidências por parte da equipa de autoavaliação (grelha).
A equipa de Autoavaliação será apoiada por uma empresa de consultoria na
preparação/construção do questionário, assim como no tratamento dos dados obtidos e
elaboração do relatório respetivo.

1.2. Âmbito e finalidades
Missão
Reforçar e estimular uma cultura de autoavaliação do agrupamento, e proporcionar uma
visão sistémica do agrupamento e da prática letiva e pedagógica existentes, perspetivando a
mudança organizacional no sentido da melhoria contínua.
Efetuar um Diagnóstico Escolar, tendo como finalidade (re)conhecer os problemas mais
relevantes da comunidade escolar que requerem uma intervenção.
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Acresce, também, o facto de propiciar a identificação dos pontos fortes e oportunidades de
melhoria relativas aos fatores que podem ser otimizados e inclusive a sua redirecionação como
suporte à resolução e /ou ao equacionamento das problemáticas verificadas, visando o
preconizado no Projeto Educativo vigente “Consolidar o Agrupamento de Escolas n.º1 de
Abrantes como uma Escola de referência a nível regional na promoção do sucesso escolar, a
par de uma sólida formação cívica e solidária”.

Âmbito
Este processo de autoavaliação dará continuidade às Ações de Melhoria iniciadas no ano
transato, acrescentando um processo de Diagnóstico, aplicado a todo o Agrupamento..

Responsáveis
Diretor, equipa de autoavaliação/ equipas operacionais, apoiados pela empresa Melissa &
Associados (MMA).

Garantias
O processo de diagnóstico terá em conta o anonimato e confidencialidade da informação
prestada, designadamente no tratamento dos dados dos inquéritos.
Divulgação à comunidade educativa do desenvolvimento do processo de autoavaliação em
todas as suas fases, incluindo de todos os resultados obtidos quer no diagnóstico, quer na
implementação das ações de melhoria.

Duração
O Projeto de Autoavaliação terá a duração de um ano letivo - 2017/18
- Continuação da implementação das Ações de Melhoria (2.º ano).
- Elaboração do Diagnóstico (inquirição e grelhas de autoavaliação).
- Seleção de ações de melhoria decorrentes do Diagnóstico efetuado.
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2. Constituição da Equipa de Autoavaliação
Os elementos que constituem, atualmente, a equipa de autoavaliação resultou da junção de
elementos do anterior processo de autoavaliação que antecedeu a avaliação externa de que o
Agrupamento foi alvo, no ano letivo 2015/16, assim como os professores das equipas
operacionais responsáveis pela implementação do Projeto de Ações de Melhoria iniciado no
ano letivo transato.
Presentemente, esta equipa pretende ser representativa dos vários setores e níveis de ensino,
integrando nove docentes dos diferentes níveis de ensino, dois alunos, um assistente técnico,
um assistente operacional e dois encarregados de educação, cooptados pela adequação do
seu perfil a esta tarefa e/ou pelo lugar funcional que ocupam.

2.1. Equipa de Autoavaliação
2.1.1. Identificação do Coordenador de Projeto
Nome do Coordenador

Maria Teresa Serras Vermelho – Docente do 3º Ciclo/Sec.

E-mail do Coordenador

teresa.vermelho@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

2.1.2. Reuniões da Equipa de Autoavaliação

Dia da Semana
Horas da reunião (início
e final)

3ª feira
16.35 - 18.25

2.1.3. Identificação da Equipa de Autoavaliação
N.º

Nome

Email

Setor da
comunidade
educativa1

1

Ana Angelina T. P. Raleira

anaatpraleira@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Educadora

2

António M. Belém F. Coelho

abelemcoelho@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Docente 2º Ciclo

3

Luís Nuno Aparício Carvalho

lnackiko@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Docente 2º Ciclo

4

Maria Adelaide M. Contente

madelaidemcontente@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Docente 3º C/Sec.

5

Maria Antónia Matos Pereira

maria.a.m.pereira@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Docente 1º Ciclo

1

Professor (indicando o ciclo), Funcionário, Aluno, Pais/EE, Autarquia, entre outros
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N.º

Nome

Setor da
comunidade
educativa1

Email

6

Maria Conceição D. Colaço

zinhacc@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Docente 2º Ciclo

7

Maria Teresa M. Longueiro

teresa_longueiro@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Docente 3º C/Sec.

8

Paula Margarida O. César

paulamargaridacesar@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt

Docente3º C/Sec.

9

Diogo H. Emídio Pedro

diogo-emidio_pedro@hotmail.com

Discente

10

Maria Pires Afonso

mariapiresafonso@gmail.com

Discente

11

Domicilia M.R. S. Almeida

domicilia.maria@gmail.com

A. Operacional

12

Paula M. M. B. Martins

pmmbma@gmail.com

A. Técnica

13

José Carlos Moura

mouradejose@outlook.com

Pais/E. Educação

14

Maria Filipa Roldão

mfiliparoldao@gmail.com

Pais/E. Educação

3. Cronograma do projeto
A equipa de autoavaliação estabeleceu uma calendarização do projeto de autoavaliação,
assim como as tarefas, os responsáveis e o período de realização de cada fase do projeto.
Foi tida em conta a calendarização das outras atividades da escola a fim de minimizar as
interferências daquela no dia-a-dia da escola e a inclusão das atividades de autoavaliação nos
documentos estratégicos da organização escolar.
3.1. Cronograma geral
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3.2. Fases/Responsáveis/Datas
Fases

Responsáveis

Meses

Diagnóstico organizacional
1.

Reunião do modelo CAF

2.

Elaboração dos indicadores autoavaliação

3.

Construção questionários

4.

Sessões Sensibilização e aplicação dos questionários

5.

Reunião da Grelha de autoavaliação

6.

Formador

Outubro

Equipa

Outubro a dezembro

Formador

Dezembro

Equipa/Formador

Janeiro

Formador

Janeiro

Preenchimento da Grelha de autoavaliação

Equipa

Janeiro a março

7.

Tratamento dos questionários

CESOP

Março

8.

Elaboração do Relatório de autoavaliação

Formador

Abril

9.

Reunião de entrega do relatório e seleção ações melhoria

Formador

Maio

10. Identificação das ações melhoria
11. Apresentação pública dos resultados

Equipa

Junho e julho

Equipa/Formador

Setembro

Plano de Ações de Melhoria
1.

Reunião do PAM Inicial

2.

Elaboração do PAM Inicial

3.

Implementação do PAM

4.

Reunião do PAM Intermédio

5.

Elaboração do PAM Intermédio

6.

Reunião do PAM Final

7.

Elaboração do PAM Final

Formador
Equipas
Operacionais
Equipas
Operacionais

Outubro
Outubro e novembro
Setembro a julho

Formador

Janeiro

Equipas
Operacionais

Fevereiro

Formador

Maio

Equipas
Operacionais

Junho
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4. Plano de Comunicação
Depois de definidas as linhas gerais do projeto foi muito importante elaborar um plano de comunicação. Este plano inclui a comunicação dirigida a todas
as partes interessadas, com especial ênfase ao pessoal docente, pessoal não docente, alunos e pais/encarregados de educação.
O plano de comunicação pretende assegurar e disponibilizar de forma periódica e contínua a informação relevante sobre o desenvolvimento dos
acontecimentos e impacto das decisões que vão sendo tomadas no processo de autoavaliação.
Desta forma, e atendendo ao âmbito alargado e prazos limitados inerentes ao projeto de autoavaliação, é crucial estabelecer processos eficientes de
comunicação, por forma a assegurar o sucesso da implementação. Com efeito, o conhecimento claro e atempado, quer das razões e imperativos da
autoavaliação, quer das suas implicações na organização escolar, desenvolve uma reação positiva e, por conseguinte, promove um espírito de aceitação e
adesão geral junto dos atores educativos.
Uma comunicação clara e coerente a todas as partes interessadas durante as principais fases do projeto é a chave para assegurar o sucesso do processo e
das ações subsequentes.
Assim, são objetivos do presente Plano de Comunicação:
•

Informar de forma eficiente sobre o projeto de autoavaliação (porque razão foi considerada uma das prioridades da escola);

•

Construir a confiança por parte da comunidade educativa relativamente às alterações e impacto decorrentes da autoavaliação (como a autoavaliação pode fazer
a diferença);

•

Minimizar a resistência à mudança, reduzindo as incertezas e aumentando a compreensão sobre os imperativos da autoavaliação (como está relacionada com o
planeamento estratégico da escola - Projeto Educativo, Projeto Intervenção, entre outros);

•

Assegurar a comunicação eficiente nos dois sentidos: top-down e bottom-up.
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4.1. Plano de Comunicação do agrupamento
Fases

Descrição / Objetivos
•

•

Início de projeto

•

Responsáveis

Comunicar
institucionalmente o projeto
de autoavaliação para
formalizar o seu início
Dar a conhecer o projeto de
autoavaliação/
Diagnóstico
PAM -17/18
Explicar a forma de
implementação da
autoavaliação
o Objetivos a alcançar
o Metodologia a
seguir
o Entre outros

Destinatários

Canais / Meios

Frequência /
Meses

Resultados esperados

- Resumos e atas

Diretor

Conselho Geral

- Reunião Conselho
Pedagógico

Conselho
Pedagógico

- Reunião Conselho
Geral

Pessoal Docente
Equipa de
Autoavaliação/ Equipas
Operacionais

Pessoal não
Docente
Alunos
Pais/Encarregado
s de Educação

- Reunião
Departamentos
- E-mail
institucional
- Placards
- Página Web
- Reuniões com
diferentes órgãos
de gestão

Outubro/Novembro

Janeiro

Sempre que
necessário

Sensibilização da
Comunidade Educativa

Conhecimento do Projeto
de Autoavaliação/PAM por
parte da Comunidade
Educativa
Envolver a Comunidade
Educativa
Participação da
Comunidade Educativa
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Fases

Descrição / Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Canais / Meios

Frequência /
Meses

Resultados esperados

- Reunião Conselho
Pedagógico
Conselho Geral
Conselho
Pedagógico
•
Implementação
das Ações de
Melhoria

Disponibilizar periodicamente
informação sobre o processo
de implementação das ações
de melhoria

Diretor
Equipa de
Autoavaliação/Equipas
Operacionais
Conselho Pedagógico

Pessoal Docente
Pessoal não
Docente
Alunos
Pais/Encarregado
s de Educação

- Reunião Conselho
Geral

Envolvimento/Participação
de toda a comunidade
educativa na concretização
das ações

- Reunião
Departamentos
- E-mail
institucional
- Página Web

Sempre que
necessário

Melhoria do sucesso
educativo
(ensino/aprendizagem)

- Reuniões com
diferentes órgãos
de gestão
- Atas
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Fases

Descrição / Objetivos

•
•
•
Diagnóstico
organizacional
(fase de
inquirição)

•
•

•

Selecionar indicadores para
os subcritérios
Construir os questionários
Sensibilizar os diferentes
elementos da comunidade
educativa para o
preenchimento dos
questionários
Explicar o preenchimento dos
questionários
Explicar a importância da
participação responsável de
todos os intervenientes
Aplicar os questionários

Responsáveis

Destinatários

Canais / Meios

Frequência /
Meses

Construção/elaboração de
questionários com a
colaboração empenhada
dos representantes dos
vários setores

Pessoal Docente
Formadora

Equipa de
Autoavaliação
e
Diretor

Pessoal não
Docente
Alunos
Pais/Encarregado
s de Educação

- Reuniões com o
pessoal docente e
não
docente/EE/Alunos
- Página Web

Resultados esperados

Dezembro/
janeiro/fevereiro

Envolvimento responsável
de toda a comunidade
educativa no
preenchimento dos
inquéritos por questionário
para a concretização da
diagnose
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Fases

Descrição / Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Canais / Meios

Frequência /
Meses

Resultados esperados

Fevereiro a julho

Informação sobre a
avaliação (intermédia) do
processo de autoavaliação

- Reunião Conselho
Pedagógico
Conselho Geral
Conselho
Pedagógico
Diagnóstico
organizacional
(restantes fases)

•

Manter a comunidade
educativa informada sobre o
processo de autoavaliação

Equipa de
Autoavaliação
e
Diretor

Pessoal Docente
Pessoal não
Docente
Alunos
Pais/Encarregado
s de Educação

- Reunião Conselho
Geral
- Reunião
Departamentos
- E-mail
institucional
- Página Web
- Reuniões com
diferentes órgãos
de gestão
- Atas

13

Fases

Descrição / Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Canais / Meios

Frequência /
Meses

Resultados esperados

- Reunião Conselho
Pedagógico
Conselho Geral
Conselho
Pedagógico
Formadora
Apresentação
dos resultados de
autoavaliação e
ações de
melhoria

•

Divulgar os resultados de
autoavaliação e das ações de
melhoria

Equipa de
Autoavaliação
e
Diretor

- Reunião Conselho
Geral

Pessoal Docente

- Reunião
Departamentos

Pessoal não
Docente

- E-mail
institucional

Alunos

- Página Web

Pais/Encarregado
s de Educação

- Reuniões com
diferentes órgãos
de gestão

Tomada de conhecimento dos
resultados de autoavaliação e
das ações de melhoria
definidas.
Setembro

Motivação para a mudança.

- Atas
- Relatórios
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