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ENQUADRAMENTO 

Com a Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, a autoavaliação passa a ter um carácter obrigatório 

e permanente e assenta na análise do grau de concretização e execução das metas do Projeto 

Educativo, do Plano de Ação e Inovação do Agrupamento e do Plano Anual de Atividades, no 

desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas, no sucesso escolar e na prática 

de uma cultura de colaboração e de participação ativa no processo educativo pelos vários 

membros da comunidade educativa. O processo de autoavaliação deverá promover uma cultura 

de qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas, baseada em padrões de qualidade 

devidamente certificados e contribuir para compreender o processo de ensino e aprendizagem, 

refletir sobre as práticas, corrigir procedimentos, encontrar soluções e ganhar eficácia. 

Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril (republicado no âmbito das alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho) aponta, no artigo 9.º, ponto 2, alínea 

c), o relatório de autoavaliação como um dos instrumentos de autonomia, para efeitos da 

respetiva prestação de contas, definindo-o como “documento que procede à identificação do grau 

de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas 

pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua organização e gestão, 

designadamente no que diz respeito aos resultados e à prestação do serviço educativo.” 

 

OBJETIVOS 

Este processo desenvolve-se de modo permanente com as seguintes dimensões de análise: 

a) grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a 

educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e jovens, tendo em conta as suas 

caraterísticas específicas; 

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

capazes de gerarem condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à 

interação, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da 

personalidade das crianças e jovens; 

c) sucesso escolar, avaliado através dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens 

escolares dos alunos, resultados para e inclusão, equidade e excelência; 

d) cumprimento de regras e disciplina; 

e) participação na vida da escola e assunção de responsabilidades; 

f) prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

g) desempenho dos órgãos de administração e gestão do agrupamento; 
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h) desempenho das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa; 

i) funcionamento administrativo; 

j) gestão de recursos; 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO AÇÕES CRONOGRAMA 

1. Elaboração do Relatório de 

Autoavaliação da Escola 

 Recolha, organização e sistematização de dados e informação para 
elaboração do relatório anual de autoavaliação do AESB 2020-2021. 

Até novembro 

2. Monitorização do Projeto Educativo 

 Estabelecer focos de observação prioritários 21-22. 
 Envolver a comunidade educativa no processo de monitorização do Projeto 

Educativo, através da implementação do modelo de recolha de dados 
direcionados para o cumprimento das metas estabelecidas em cada 
eixo/domínio. 
 

1º semestre 
 
 

2º semestre 

3. Definição e/ou operacionalização de 

estratégias e metodologias de análise 

para a avaliação de desempenho do 

Agrupamento [Mecanismos de 

(Auto)avaliação] 

 Construção do modelo/dispositivo para monitorização do PE, sob orientação 
da UCP. 
 

Ao longo do ano 

 IAVE – REPAS tratamento e divulgação de resultados do AEA 
 

1º semestre 

 Análise da evolução do desempenho escolar do agrupamento [grau de 
consecução das metas e compromissos assumidos sobre taxas 
transição/retenção. 

Final de cada 
semestre 

 INFOEscolas - Estatísticas de Escolas Básico e Secundário - tratamento e 
divulgação de resultados do AEA. 

1º semestre 

 EQAVET – Monitorização dos indicadores de qualidade do ensino 
profissional 
 

 

4. Coordenação do processo de recolha 

de informação sobre o desempenho e 

os resultados do AESB 

 Recolha de informação no quadro da monitorização do Projeto Educativo 
  

Final de cada 
semestre 

 Recolha de informação no quadro da monitorização do Plano de Inovação  
 

 Recolha de informação no quadro do acompanhamento do Projeto da 
Flexibilidade 
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO AÇÕES CRONOGRAMA 

5. Sugestões de melhoria  Sugestões de melhoria a incluir no Relatório de Autoavaliação Final de cada 
semestre 

6. Apresentação do relatório da Equipa 

de AAV 

 Balanço semestral do trabalho desenvolvido pela equipa, no âmbito do 
relatório do PAA. 

No final de cada 
semestre 

7. Outros 

 Comunicar o processo de autoavaliação à Comunidade Educativa.  
 Constituir o Grupo de Focagem 2020-2021. 
 Envolver o Grupo de Focagem no processo de autoavaliação do AESB 

[reuniões semestrais ou outras consideradas necessárias]. 
 1º semestre 

 Implementar o Plano de Comunicação e Divulgação do Projeto Educativo. 
 

 Atualização do sítio da Autoavaliação na página do AESB. 
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EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO (CONSTITUIÇÃO) 

Nome Grupo Disciplinar 

Helena Pinto (Coordenadora) 300 (Português) 

Álvaro Rosinha 500 (Matemática) 

Carla Oliveira 500 (Matemática) 

Carminda Martins 230 (Matemática e Ciências) 

Emília Mota 110 (1º Ciclo) 

Florbela Aguiar 550 (Informática) 

Maria José Silva 330 (Inglês) 

 

DOMÍNIOS A AVALIAR EM 2021-2022 

 

 Prestação do serviço educativo 

 Resultados 

 

METODOLOGIAS 

 

 Aplicação de questionários 

 Análise documental 

 Análise de informação estatística 

 Entrevistas 

 

 

Oliveira de Azeméis, 25 de outubro de 2021 

A Coordenadora da Equipa de Autoavaliação 

Helena Pinto 

 


