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“A nossa missão é formar cidadãos, com mestria segura nas suas atitudes
e profissionalismo e rigor nas suas atividades.
O nosso lema é: aprender, aprender, aprender.”
In projeto Educativo do AEM 2013/2017
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1.

INTRODUÇÃO
A procura da excelência na escola pública é uma preocupação de longa data uma vez que a ela compete a
formação dos jovens e, dos seus conhecimentos e competências, depende o futuro do desenvolvimento do país.
Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Murça procura a excelência com o objetivo de melhorar o seu serviço
educativo, tendo sempre como linha orientadora o Projeto Educativo.
A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento (EAA) tem a seu cargo o processo de autoavaliação com a
finalidade de registar os aspetos positivos da organização, identificar as áreas mais problemáticas e os aspetos a
melhorar e, na sequência desta análise, propor soluções mais adequadas para as dificuldades encontradas e potenciar
os aspetos positivos.
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Neste contexto, o Agrupamento desenvolveu pelo sétimo ano a autoavaliação.
Esta tem caráter obrigatório, definido na Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro, no artigo 6.º, devendo
desenvolver-se em permanência. Embora a lei não estabeleça normas relativamente aos procedimentos da avaliação,
formula a exigência de que estes se devem submeter “a padrões de qualidade devidamente certificados” (artigo 7.º).
De acordo com a legislação já referida, a autoavaliação deve ter em conta os seguintes critérios:
a. Grau de concretização do Projeto Educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o ensino e
as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas características específicas;
b. Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de gerarem
as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícias à interação, à integração social, às
aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos;
c. Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou Agrupamentos de escolas, abrangendo
o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o funcionamento
administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de
atuação;
d. Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos resultados do
desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados
através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;
e. Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.

1.1. Objetivos da autoavaliação
A autoavaliação é um processo de avaliação interna, mas a intervenção de agentes externos revela-se
fundamental para lhe conferir uma maior objetividade. No presente ano letivo, o Agrupamento de Escolas de Murça
continuou, um trabalho de parceria com a equipa de consultores externos do Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas
(SAME) da Universidade Católica do Porto.
Contextualizando, de forma breve, todo trabalho realizado pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento
(EAA) nos anos anteriores interessa salientar:
 Nos dois primeiros anos, a EAA preocupou-se em analisar o Agrupamento na sua globalidade e a
metodologia de trabalho baseou-se na aplicação da CAF (Common Assessment Framework) à AA. O
trabalho desenvolvido teve por base os nove critérios definidos pela CAF que identificam os principais
aspetos a ter em conta numa análise organizacional (Liderança, Planeamento e estratégia, Gestão das
pessoas, Parcerias e recursos, Gestão de processos e mudança, Satisfação do cidadão/cliente, Satisfação
das pessoas, Impacto na sociedade e Resultados de desempenho-chave).
 No terceiro ano, a EAA decidiu orientar o trabalho dando continuidade ao realizado nos dois últimos anos,
e depois de ponderadas as áreas de melhoria evidenciadas no último relatório, foram identificados dois
aspetos que a equipa considerou causarem maior constrangimento: resultados escolares e gestão e
circulação de informação.
 No ano letivo de 2011/2012, dado o Agrupamento ter sido alvo de um processo de Avaliação Externa
(AEE), a EAA direcionou o seu trabalho para os objetivos expressos no Quadro de Referência da Avaliação
Externa das Escolas. Foi temporariamente suspensa a aplicação do modelo de avaliação da CAF. Os









pressupostos de clareza e objetividade estão patentes no relatório que se pretendeu entendível por todos
os elementos da comunidade educativa. A EAA acompanhou todo o processo de Avaliação Externa, desde
a sua preparação, à participação nos painéis e à análise dos resultados e consequente elaboração do
plano de melhoria enviado à Inspeção Geral de Educação e Ciência.
No ano letivo 2012/2013, a EAA dirigiu o seu trabalho tendo como referência o Plano de Melhoria 20122016 e o Projeto Educativo do Agrupamento. Analisaram-se os nove critérios da CAF através da utilização
de questionários elaborados pela EAA, posteriormente aplicados a toda a comunidade educativa. Foram
ainda realizadas entrevistas, organizados grupos focais com alunos integrados em diversas modalidades
de apoio e administrados questionários do “Projeto Voar” e do “Projeto TPC de matemática do guia”, por
parte dos consultores externos. A EAA realizou, pela primeira vez, uma reunião/entrevista com os
representantes dos PEE de todas as turmas do Agrupamento.
No ano letivo 2013/2014, a EAA orientou o seu trabalho e reportou-se novamente ao Plano de Melhoria
2012-2016, analisando com maior pormenor mais três ações de melhoria: Oferta educativa do
Agrupamento; Prevenção e resolução de conflitos; Valorização do mérito escolar. Continuou a aplicar
questionários a toda a comunidade educativa, tendo em conta os nove critérios da CAF. Dado que a
indisciplina fora identificada como uma área de melhoria prioritária, os questionários incluíram questões
sobre esta problemática, de modo a possibilitar um conhecimento das suas causas, o seu nível de
gravidade, bem como as estratégias para a minorar e até ultrapassar. Os consultores externos realizaram
entrevistas a grupos focais - coordenadores de ciclo e de departamento.
Em 2014/2015, a EAA completou a avaliação das ações previstas no Plano de Melhoria 2012-2016. As
ações a que se deu maior ênfase foram: Acompanhamento dos alunos na vida ativa; Supervisão
pedagógica; Oferta educativa e Prevenção e resolução de conflitos. Estas duas últimas, já analisadas no
ano anterior, foram novamente objeto de atenção pelo facto de serem questões que persistiram como
pontos fracos no Agrupamento. A oferta educativa foi também trabalhada dado que há alguns alunos que
abandonam o Agrupamento no final do ensino básico, procurando outras respostas educativas.
Relativamente à resolução e prevenção de conflitos, é uma área que continua a ser considerada como
decisiva para a melhoria dos resultados escolares do Agrupamento.
Percorridas todas as áreas previstas no plano de melhoria 2012-2016, colocadas em marcha as diversas
estratégias para mitigar as áreas de melhoria identificadas, no presente ano letivo, a EAA centrou a sua
ação na avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento. Pela primeira vez os questionários foram
elaborados com base, quase exclusiva, naquele documento. Prosseguindo o objetivo de sistematização e
simplificação de procedimentos, atendeu-se também, à questão da avaliação das aprendizagens, área
decisiva e transversal em todo o processo de ensino-aprendizagem. Assim, pretendeu-se fazer uma
análise do que tem sido feito no Agrupamento: evidenciando aquilo que importa manter e divulgar;
simplificando documentos, numa tentativa de promoção da eficácia; uniformizando procedimentos, para
que todos possamos trabalhar com o único propósito de melhoria dos resultados; agregando num único
documento todos os modelos em uso no Agrupamento, a fim de que todos possam saber onde encontrar
as orientações sobre o processo de avaliação.
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2.

PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO
2.1. Constituição da equipa de autoavaliação (EAA)

A EAA manteve-se, sendo constituída pelos seguintes elementos:
 Palmira Guedes (coordenadora)
 Maria do Céu Calvão (presidente do conselho geral)
 Humberto Nascimento (subdiretor)
 Maria Gracinda Alves (adjunta do diretor)
 José António Aires (rep. pessoal docente)
 Paulo Santos (rep. pessoal docente)
 Clementina Borges (rep. Associação de Pais e Encarregados de Educação)
 Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
 Patrícia Afonso (rep. dos alunos)
Estão representadas as principais estruturas que intervêm no processo educativo - professores, alunos, pais e
encarregados de educação (PEE) e pessoal não docente.
Prosseguiu-se com a colaboração do Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas (SAME) da Universidade Católica
através do apoio indireto do consultor externo Professor Doutor Joaquim Machado.
2.2. Calendarização da autoavaliação
a) Ao longo do 1.º período
Passos

Tarefas

1.º

Definir a Equipa de AA

2.º
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3.º

4.º



Organizar e planear a

Autoavaliação
Divulgar a continuação do 
projeto de autoavaliação



Formar e sensibilizar




Operacionalização
Manutenção da EAA.
Elaborar o planeamento do trabalho da autoavaliação,
incluindo a definição do âmbito e da metodologia.
Definir e implementar um plano de comunicação.
Pesquisar informação.
Analisar documentos.
Organizar a informação e os documentos relevantes da
organização do trabalho da EAA.
Definir as partes interessadas, os produtos e serviços que
são prestados e os processos-chave.
Elaborar os instrumentos de recolha de informação
(questionários).

Calendarização
setembro
outubro e novembro
outubro a dezembro

outubro a dezembro

b) Ao longo dos 2.º e 3.º períodos – O Processo de autoavaliação
Passos

Tarefas

5.º

Realizar a autoavaliação

6.º

Analisar os resultados da
autoavaliação

7.º

Elaborar um relatório
que descreva os 1.
resultados da
autoavaliação
2.
3.

Operacionalização
Aplicar os questionários.
Reunir os grupos focais.
Realizar a avaliação individualmente ou em equipa e
pontuar.
 Obter o consenso da equipa quanto ao diagnóstico e
pontuação.
 Analisar os resultados obtidos através dos diferentes
instrumentos de recolha de informação.
 O relatório de autoavaliação deve conter no mínimo os
seguintes elementos:
1- Os pontos fortes e as áreas de melhoria (AM) para cada
subcritério apoiados em evidências relevantes;
2- Uma pontuação justificada por subcritério;
3- Tópicos/sugestões para as ações de melhoria.




Calendarização

janeiro a março

março

Até final de maio

c) DIVULGAR OS RESULTADOS: no final do ano letivo 2015/16 e no próximo ano letivo
Passos
8.º

9.º

10.º

11.º

Tarefas
Divulgar os resultados da
autoavaliação
Proceder a eventuais
alterações no Plano de
Melhoria
Continuar a implementar
o Plano de Melhoria

Continuar a implementar
o processo de
autoavaliação








Operacionalização
Divulgar à comunidade o relatório com os resultados
obtidos.
A apresentar pelo diretor, que decidirá os mecanismos de
eventual alteração do PM.

Implementar as ações de melhoria, que incluem:
1. Um processo de monitorização e avaliação;
2. Prazos e resultados esperados claros;
3- O responsável de cada ação (coordenador).

Calendarização
Final do ano letivo
2015/16 (junho/julho)

Final do ano letivo
2015/16
e
próximo ano letivo

Continuar a verificar se as mudanças têm efeito positivo.
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3. METODOLOGIA
3.1. Linhas gerais
Terminada a avaliação do Plano de Melhoria 2012-2016, a EAA centrou, este ano, como já foi referido, o seu
trabalho na análise do Projeto Educativo do Agrupamento. Este nunca fora avaliado de forma profunda e transversal.
Assim, partiu-se dos problemas aí enunciados para se analisar até que ponto eles estão a ser colmatados, ou se ainda
persistem e se seria necessário alterar algumas das ações em execução ou introduzir outras que pudessem dar um
novo dinamismo a alguma questão mais específica.
A par desta questão central e fundamental da autoavaliação, a EAA ambicionou continuar o trabalho de
sistematização e simplificação de procedimentos. Se no ano anterior a preocupação se centrou na indisciplina, tendo
sido elaborado o “Miniguia para a combater a indisciplina”, este ano pretendeu-se congregar todos os documentos
relativos à avaliação das aprendizagens dos alunos, num documento único denominado “Avaliação das Aprendizagens
- documento integrador”, na tentativa de definir e uniformizar procedimentos.
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3.2. Metodologia da EAA / SAME
No sentido de maximizar os recursos disponíveis diversificou-se a metodologia de trabalho articulando-se,
sempre que possível, com o consultor externo, embora de uma forma indireta. Deste modo, a EAA propôs-se realizar:
 Análise e recolha de informações em documentos estruturantes do Agrupamento:
 Projeto Educativo;
 Plano de Melhoria 2012-2016;
 Toda a documentação existente na área da avaliação das aprendizagens dos alunos;
 Construção e aplicação de questionários e análise dos resultados obtidos com base nos nove critérios CAF. É
de salientar que os questionários foram construídos com base nos problemas enunciados no Projeto
Educativo do Agrupamento, algo que dificultou o trabalho da EAA, pois foi necessário adequar as questões à
metodologia CAF.
 Observação direta.
 Formulação de entrevistas semiestruturadas aos coordenadores de departamento e de ciclo, bem como aos
representantes dos alunos e dos pais e encarregados de educação.
 Realização de grupos focais com os coordenadores de departamento e de ciclo, debatendo-se
essencialmente questões ligadas ao Projeto Educativo e aos procedimentos relativos à avaliação das
aprendizagens dos alunos.
 Realização de grupos focais com os representantes dos alunos e dos pais e encarregados de educação,
debatendo-se essencialmente questões ligadas ao conhecimento e importância do Projeto Educativo e aos
procedimentos relativos à avaliação das aprendizagens dos alunos.
 Elaboração de um cartaz de divulgação da autoavaliação do Agrupamento.
 Acreditação de uma ação de formação para todos os docentes do Agrupamento, baseada nas questões da
avaliação das aprendizagens dos alunos.

3.3. Aplicação dos questionários a alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de educação
Os questionários elaborados seguiram o modelo CAF, tendo como ponto de partida os problemas referidos no
Projeto Educativo do Agrupamento. Em função disto, os resultados poderão variar ligeiramente em comparação com
os anos anteriores, pois as questões incidiram com maior relevância em itens que se podem considerar de maior
fragilidade. Manteve-se uma alteração efetuada no ano letivo anterior, com o número das questões a ser
sensivelmente o mesmo nos questionários direcionados aos quatro públicos inquiridos (docentes, não docentes,
alunos e PEE).

Permaneceu a opção de resposta “Não Aplicável”, decisão fundamentada não só pelo facto de os
questionários se destinarem a diferentes níveis de ensino com especificidades próprias, mas também porque alguns
assuntos abordados não abrangem todos os alunos.
Assim, mantiveram-se as seguintes opções de resposta:
Discordo
Totalmente
1

Nem concordo nem
discordo
3

Discordo
2

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não
Aplicável
NA

No final do de cada critério, foi deixado um espaço onde podiam ser apresentadas sugestões de melhoria
relativas ao mesmo. Foram, assim, conciliadas as vantagens das questões fechadas, com algum grau de abertura dado
pela possibilidade de cada um expressar a sua opinião.
Em relação à distribuição e aplicação dos questionários, à semelhança dos anos anteriores, os dos PEE e dos
docentes foram entregues em envelopes individuais, para assegurar uma maior privacidade no seu preenchimento.
Por uma falha logística tal não aconteceu com o pessoal não docente, o que poderia, de alguma forma, ter
influenciado os resultados. Para a aplicação dos questionários aos discentes, foi solicitado aos diretores de turma que
os alunos selecionados procedessem ao preenchimento do questionário numa aula de educação para a cidadania, no
ensino básico, ou numa aula na presença do diretor de turma, no ensino secundário, sendo no final todos colocados
num envelope fechado.
No processo de preparação destes questionários seguiram-se as ações usadas em anos anteriores,
nomeadamente o método de amostragem para a seleção dos docentes, dos alunos e dos PEE. A amostragem
1
escolhida foi estratificada sistemática , que consistiu em triar os indivíduos de acordo com um intervalo constante,
tendo como referência as turmas. Em relação aos não docentes, devido ao universo ser relativamente reduzido,
optou-se pela aplicação a todos os indivíduos.
Após a fase de aplicação dos questionários, observaram-se taxas de resposta bastante elevadas, que em média
se situaram em valores acima dos 93% (Tabela I; Fig. 1 e Fig. 2). De salientar, pelo segundo ano consecutivo, o valor de
100% nos docentes.
TABELA I - TAXA DE RESPOSTA AOS QUESTIONÁRIOS DA AUTOAVALIAÇÃO 2015.20162
Universo
Amostra (A)
1.º Escola
1.º Escola
EPE
EPE
CEB sede
CEB sede

Recolhidos (R)
1.º Escola
EPE
%
CEB sede

TOTAL
A

D

R

%

Docentes

7

16

64

4

8

32 50,6

4

7

29 90,9

4

7

29

100

44

40

40 100,0%

Funcionários

4

8

24

4

8

24

100

4

8

21 91,7

4

8

15 81,8

36

33

27

81,8%

84 148

384

18

25

39 13,3

13

25

38 92,7

12

25

36 96,1

82

76

73

96,1%

40

384

0

7

58 15,3

0

7

100

0

7

54 93,8

65

65

61

93,8%

95 212

856

26

48

153 19,5

21

47

146 94,3

20

47

134 93,9

227

214

201

93,9%

PEE
Alunos
TOTAL

1

%

Distribuídos (D)
1.º Escola
EPE
%
CEB sede

0

58

FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1987) – Tratamento estatístico e gráfico em Geografia. Gradiva. Lisboa.
Na distribuição dos questionários aos PEE, na educação pré-escolar, da amostra faziam parte algumas crianças que, embora inscritas, não se
encontravam a frequentar.
2
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Fig. 1 - Taxa de resposta aos questionários de autoavaliação 2015-2016
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Fonte: Questionários Autoavaliação (2016)

Fig. 2 - Amostra, distribuição e recolha de questionários da autoavaliação 2015-2016
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Posteriormente, procedeu-se ao tratamento dos dados apurados. Para tal, concretizaram-se os seguintes
passos:
 Preparação das tabelas Excel onde foram inseridos os dados;
 Introdução dos dados de cada questionário na tabela. Salienta-se, uma vez mais, a colaboração dos alunos
do Curso Vocacional, que, inserido na prática letiva, fizeram a inserção dos dados relativos aos questionários.
 Verificação da inserção dos dados;
 Elaboração dos gráficos;
 Análise dos resultados e das evidências recolhidas.

4. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
4.1. Resultados globais
Numa perspetiva geral, os resultados apresentam um valor médio de 4,27, o que significa que, globalmente,
os indivíduos que responderam aos questionários estão bastante satisfeitos com as respostas educativas dadas pelo
Agrupamento (tabela II).
Tabela II - RESULTADOS GLOBAIS DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS
Critérios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Global

Professores

4,79

4,73

4,79

4,38

4,37

4,63

4,51

3,93

4,52

Funcionários

4,16

4,38

4,41

4,32

4,25

4,32

4,28

3,69

4,23

4,4

4,31

4,4

4,08

4,1

4,17

4,21

4,14

4,23

PEE

4,19

4,02

4,38

4,02

3,92

4,11

3,95

4,08

4,08

TOTAL

4,39

4,36

4,50

4,20

4,16

4,14

4,24

3,96

4,27

Alunos

4,48

Em todos os públicos considera-se ponto forte os valores médios de resposta superiores a 4,0; ao invés,
sempre que os valores médios são inferiores a 3,0 considera-se essa questão para a área de melhoria.
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4.1.1. DOCENTES
Verifica-se que todas as questões apresentam resultados bastante positivos, sendo a média global de 4,52,
em que sete, dos oito critérios analisados, apresentam um valor superior a 4,0 (figs. 3 e 4 e tabela III).
Neste grupo não foi identificada qualquer área de melhoria.

Fig. 3 - Valores médios dos docentes, por critério

3,93

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave

4,51

Critério 8 - Impacto na sociedade

4,63

Critério 7 - Satisfação dos colaboradores
Critério 5 - Gestão de processos e mudança

4,37

Critério 4 - Parcerias e recursos

4,38

Critério 3 - Gestão das pessoas

4,79

Critério 2 - Planeamento e estratégia

4,73

Critério 1 - Liderança

4,79
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5

Escala de avaliação

Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para professores.
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Fig. 4 - Valores médios dos docentes, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 7 - Satisfação dos colaboradores

Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança
Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para professores.

40%

60%

80%

100%

Concordo
plenamente

Tabela III – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES
Critério

1

2

3

4

Nº
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7

5

7

8

9

4.8
5.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.12
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.17

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o desempenho das minhas funções de docente.
Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
Sei que o Agrupamento tem metas contratualizadas com o Ministério da Educação.
O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as necessidades dos alunos.
Conheço as atividades de enriquecimento curricular (clubes) existentes no Agrupamento.
O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular importantes para a formação integral dos alunos.
O Agrupamento incentiva a minha participação em projetos.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Falo com os meus alunos acerca das regras e procedimentos que devem ter na escola.
Divulgo os critérios de avaliação aos meus alunos.
Analiso a avaliação com os meus alunos de uma forma sistemática.
Reconheço que o coordenador de departamento supervisiona o meu trabalho.
Procuro ajudar os meus alunos a definir objetivos para o seu futuro.
Ajudo os meus alunos a definirem uma ideia clara sobre a profissão que querem desempenhar.
Incentivo os meus alunos a estudar diariamente.
Promovo o recurso dos alunos a diferentes fontes de informação para ultrapassarem as suas dificuldades.
Preocupo-me com o insucesso escolar dos meus alunos e trabalho para que eles possam atingir melhores resultados.
Conheço as fragilidades dos meus alunos e esforço-me por ajudar a corrigi-las.
Divulgo as regras e procedimentos em termos disciplinares que os alunos devem respeitar na escola.
Fui ouvido na definição das regras disciplinares do Agrupamento.
Conheço a oferta formativa disponibilizada no Agrupamento.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
Mantenho os meus alunos informados sobre as questões importantes para o seu bom desempenho escolar.
Divulgo os critérios de avaliação aos meus alunos.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Comunico via caderneta com os pais/encarregados de educação (PEE) dos meus alunos.
Comento com os meus alunos as suas dificuldades e sucessos.
Procuro apoiar individualmente os alunos para eles ultrapassarem as suas dificuldades.
Motivo os alunos para a aprendizagem.
Procuro aceder a uma formação adequada e atualizada.
Saliento a importância da escola para a construção do futuro dos alunos.
Comunico aos alunos os seus progressos e dificuldades.
Tenho em conta as sugestões pertinentes feitas pelos meus alunos.
Comento com os alunos questões de indisciplina vividas na escola.
Já utilizei a BE/CRE como recurso educativo para a minha prática letiva.
Uso os computadores como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
Já incentivei os meus alunos a requisitarem livros na BE/CRE.
A BE/CRE está organizada de forma a potencializar o espaço.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
As parcerias do Agrupamento promovem a melhoria dos resultados escolares (Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia, Universidade Católica, Universidade de
Évora, Centro de Saúde…).
Considero que os Serviços de Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos com NEE.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Promovo o trabalho individual na sala de aula.
Promovo trabalho de pares/grupo na sala de aula.
Aproveito o tempo da aula para expor os conteúdos e tirar as dúvidas aos alunos.
Promovo a utilização das TIC para as aprendizagens relacionadas com os conteúdos trabalhados nas aulas.
Utilizo metodologias diversas nas aulas.
Promovo a utilização de pesquisas na internet como meio auxiliar ao estudo dos alunos.
Promovo trabalhos de investigação como forma de abordar alguns conteúdos.
Saliento aos meus alunos que o seu empenho é o fator decisivo para alcançarem bons resultados escolares.
Nas minhas aulas o tempo é aproveitado na íntegra para trabalhar.
Dou muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
Quando trabalho com alunos no início de um novo ciclo/nível de ensino procuro ajudá-los nas suas dificuldades de adaptação.
Já promovi atividades que envolveram turmas de mais de um ciclo/nível de ensino.
A escola é importante para a construção do futuro dos alunos.
Reconheço que os alunos com necessidades educativas especiais se sentem bem integrados na escola.
Incentivo os alunos a participarem em atividades desportivas promovidas pelo Agrupamento.
Os apoios (apoios educativos, Turma Mais, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
Estou satisfeito com os recursos educativos existentes no Agrupamento.
As atividades promovidas pelo Agrupamento são do meu agrado.
As atividades desportivas promovidas pelo Agrupamento são do meu agrado.
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao meu coordenador de departamento.
Sinto-me apoiado pelo meu coordenador de departamento.
Sinto-me apoiado pelo meu representante de grupo.
Sinto-me à vontade para apresentar questões em sede de grupo/departamento/direção.
Incentivei os alunos a estarem presentes na gala do final do ano letivo anterior, promovida pelas atividades de enriquecimento curricular.
Incentivo os alunos a inscreverem-se em algum clube ou no desporto escolar.
Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde (PES) e educação sexual.
Já desenvolvi atividades relacionadas com a promoção da leitura.
Saliento aos alunos que a escola é importante porque os prepara para serem cidadãos ativos, autónomos e responsáveis na sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os Serviços de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
Exijo o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Sinto que a minha escola prepara convenientemente os alunos para o ingresso no ensino superior.
As atividades promovidas pelo Agrupamento promovem o sucesso educativo.
Nas minhas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento
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4.1.2. NÃO DOCENTES
Quase todas as questões apresentam resultados acima dos três valores, sendo a média global de 4,23,
verificando-se que sete critérios ultrapassam o valor de 4,0 (figs. 5 e 6 e tabela IV).
É identificada como área de melhoria a indisciplina (tabela V).

Fig. 5 - Valores médios do pessoal não docente, por critério

3,69

Critério 9. Resultados de desempenho-chave
Critério 8. Impacto na sociedade

4,28

Critério 7. Satisfação dos colaboradores ( Não
Docentes)

4,32
4,25

Critério 5 - Gestão de Processos e mudança

4,32

Critério 4 - Parceiras e recursos

4,41

Critério 3 - Gestão das pessoas

4,38

Critério 2 - Planeamento e estratégia

4,16

Critério 1 - Liderança

0,00

1,00

2,00

3,00

Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para funcionários

4,00

5,00
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Fig. 6 - Valores médios do pessoal não docente, por critério e opção de resposta

Critério 9. Resultados de desempenhochave
Critério 8. Impacto na sociedade
Critério 7. Satisfação dos colaboradores (
Não Docentes)

Opções de resposta
Discordo
totalmente

Critério 5 - Gestão de Processos e mudança

Discordo
Critério 4 - Parceiras e recursos
Nem concordo
nem discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Concordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo
totalmente

Critério 1 - Liderança

0%

20%

Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para funcionários.
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Tabela IV – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS NÃO DOCENTES
Critério

1

2

3

4

5

7

8

9

Nº
1.1
1.3
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
9.2
9.3
9.9

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões importantes para o desempenho das minhas funções de ação educativa.
Sinto que o meu coordenador supervisiona o meu trabalho.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Falo com os alunos acerca das regras e procedimentos que devem ter na escola.
Conheço as regras de disciplina do agrupamento.
O meu coordenador mantém-me informado sobre as questões importantes para o meu bom desempenho profissional.
Colaboro com os meus colegas de trabalho na definição de uma ideia clara sobre a profissão que temos de desempenhar.
Sempre que vejo um aluno a ter um comportamento inadequado chamo-o a atenção.
Conheço as minhas fragilidades e esforço-me por corrigi-las.
Analiso informalmente com o meu coordenador o comportamento dos alunos.
Tenho em conta as sugestões feitas pelo meu coordenador.
Aceito as apreciações dos meus colegas de trabalho.
Elogio os alunos quando eles melhoram o seu comportamento.
Comento com os meus colegas questões de indisciplina ocorridas na escola.
As parcerias (Santa Casa da Misericórdia, UTAD, Câmara Municipal de Murça, …) estabelecidas pelo Agrupamento promovem a melhoria dos resultados escolares.
Sempre que me é solicitado, encaminho alunos para o Gabinete de Mediação de Conflitos.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.
Considero que os Serviços de Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.
Conheço o Cursos Profissionais em funcionamento no Agrupamento.
A existência dos Cursos Profissionais é uma mais-valia para o Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas dos alunos.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio dos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
A escola é importante para a construção do futuro dos alunos.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
As atividades promovidas pelo Agrupamento são do meu agrado.
Sinto-me apoiado pelo meu coordenador.
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao meu coordenador.
Sinto-me à vontade para apresentar questões na direção.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os valores veiculados pelo Agrupamento contribuem para a formação de cidadãos ativos na sociedade.
Os Serviços de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
As regras de disciplina no Agrupamento incutem o respeito pelos outros.
As regras de disciplina no Agrupamento favorecem a convivência democrática.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento
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Tabela V – ÁREAS DE MELHORIA CONSIDERADAS NO QUESTIONÁRIO DOS NÃO DOCENTES

Critério
9

ÁREAS DE MELHORIA (< 3,0)
Questão

Nº
9.1

No Agrupamento não existem problemas de indisciplina.

4.1.3. ALUNOS
Constata-se que todas as questões apresentam resultados bastante acima dos três valores, sendo a média
global de 4,23, e nenhum critério fica abaixo dos 4 valores (figs. 7 e 8 e tabela VI).
Não foi identificada qualquer questão que possa ser considerada como área de melhoria.

Fig. 7 - Valores médios dos alunos, por critério

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave

4,14

Critério 8 - Impacto na sociedade

4,21

Critério 6 - Satisfação do cidadão/cliente

4,17

Critério 5 - Gestão de processos e mudança

4,10

Critério 4 - Parcerias e recursos

4,08

Critério 3 - Gestão das pessoas

4,40

Critério 2 - Planeamento e estratégia

4,31

Critério 1 - Liderança

4,40
0
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5
Escala de avaliação

Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para alunos.

Fig. 8 - Valores médios dos alunos, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cidadão/cliente

Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança
Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para alunos.

40%

60%

80%

100%

Concordo
plenamente

Tabela VI – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS
Critério

1

2

3

4

Nº
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.1
4.2
4.4
4.6
4.7

5

6

8

9

4.8
5.1
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9
5.12
5.14
5.15
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.14
9.17

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o meu bom desempenho.
Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
Sei que o Agrupamento tem metas contratualizadas com o Ministério da Educação e Ciência.
O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as minhas expetativas.
Conheço as atividades de enriquecimento curricular (clubes) existentes no Agrupamento.
O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular do meu agrado.
O Agrupamento incentiva a minha participação em projetos fora da escola.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Os meus professores falam com os alunos acerca das regras e procedimentos que devemos ter na escola.
O meu diretor de turma divulga os critérios de avaliação.
O diretor de turma analisa comigo a minha avaliação.
Reconheço que o diretor de turma supervisiona o meu trabalho.
Tenho definidos os objetivos para o meu futuro.
Tenho uma ideia clara sobre a profissão que quero desempenhar.
Sempre que tenho dúvidas acerca da matéria recorro ao manual, aos meus pais, à internet… para as ultrapassar.
Preocupo-me com o meu insucesso escolar e sacrifico-me para atingir melhores resultados.
Conheço as minhas fragilidades e esforço-me por corrigi-las.
Conheço as regras e procedimentos em termos disciplinares que devo respeitar na escola.
Fui ouvido na definição das regras disciplinares do Agrupamento.
Conheço a oferta formativa oferecida no Agrupamento.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões importantes para o meu bom desempenho escolar.
Os meus professores divulgam os critérios de avaliação.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Os meus pais/encarregados de educação (PEE) verificam regularmente aquilo que eu estudo.
Comento com o meu PEE as minhas dificuldades e sucessos.
Tenho no meu meio familiar alguém que me apoia no estudo.
Os meus professores motivam-me para a aprendizagem.
Reconheço que os meus professores têm uma formação adequada.
Os meus pais já me transmitiram a importância da escola para a construção do meu futuro.
Os meus pais têm conhecimento dos meus progressos e dificuldades.
Os professores analisam as comigo as minhas dificuldades/progressos.
Tenho em conta as sugestões feitas pelos meus professores.
Comento com o meu encarregado de educação questões de indisciplina vividas na escola.
Já utilizei a BE/CRE como recurso educativo para as minhas aprendizagens.
Os meus professores usam os computadores como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
A BE/CRE está organizada de forma a potencializar o espaço.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
As parcerias do Agrupamento promovem a melhoria dos resultados escolares (Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia, Universidade Católica, Universidade de
Évora, Centro de Saúde…)
Considero que os Serviços de Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos com NEE.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento
Prefiro realizar as tarefas escolares em par/grupo.
Aproveito o tempo da aula para entender a matéria e tirar dúvidas.
Utilizo as TIC para realizar aprendizagens relacionadas com os conteúdos trabalhados nas aulas.
Os meus professores utilizam metodologias diversas nas aulas.
Os professores promovem trabalhos de investigação como forma de trabalhar alguns conteúdos.
Sei que o meu empenho é o fator decisivo para alcançar bons resultados escolares.
Nas minhas aulas o tempo é aproveitado na íntegra para trabalhar.
Os meus professores dão muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
A minha turma já participou em atividades com turmas de outro ciclo de ensino.
A escola é importante para a construção do meu futuro.
Reconheço que os alunos com necessidades educativas especiais se sentem bem integrados na escola.
Participo em atividades desportivas promovidas pelo Agrupamento.
Os apoios (apoios educativos, Turma Mais, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio dos alunos nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
As atividades desportivas promovidas pela minha escola são do meu agrado.
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao professor titular / diretor de turma.
Sinto-me apoiado pelos meus professores.
Sinto-me apoiado pelo meu professor titular / diretor de turma.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
Estive presente na gala do final do ano letivo anterior, promovida pelas atividades de enriquecimento curricular.
Estou ou já estive inscrito em algum clube ou no desporto escolar.
Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde (PES) e educação sexual.
Já desenvolvi atividades relacionadas com a promoção da leitura dentro e fora da sala de aula.
A escola para mim é importante porque me prepara para ser um cidadão ativo, autónomo e responsável na sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os Serviços de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
Realizo todas as questões existentes no manual/caderno de atividades antes de cada teste.
Cumpro as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Realizo todas as tarefas que me são propostas.
Realizo sempre os trabalhos de casa.
Tenho a leitura como um hábito importante para a minha formação.
Seleciono corretamente informação na internet.
Organizo facilmente informação recolhida da internet.
O meu PEE exige-me o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Sinto que a minha escola prepara convenientemente os alunos para o ingresso no ensino superior.
As atividades promovidas pelo Agrupamento promovem o sucesso educativo.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Os meus resultados escolares na avaliação interna são bons.
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4.1.4. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Quase todas as questões apresentam resultados acima dos três valores, sendo a média global de 4,08. Apenas
um critério revela valores inferiores a quatro. (figs. 9 e 10 e tabela VII).
É identificada, como área de melhoria, a indisciplina (tabela VIII).

Fig. 9 - Valores médios dos PEE, por critério

4,08

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave

3,95

Critério 8 - Impacto na sociedade

4,11

Critério 6 - Satisfação do cliente

3,92

Critério 5 - Gestão de processos e mudança

4,02

Critério 4 - Parcerias e recursos

4,38

Critério 3 - Gestão das pessoas

4,02

Critério 2 - Planeamento e estratégia

4,19

Critério 1 - Liderança
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Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para PEE.
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Fig. 10 - Valores médios dos PEE, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cliente
Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança

Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

Fonte: EAA (2016) - Questionário de satisfação para PEE.
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Tabela VII – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Critério

1

2

3

4

5

6

9

Nº
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.10
2.11
2.12
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.2
4.6
4.7
4.8
5.1
5.7
5.10
5.12
5.15
5.18
5.19
5.20
5.22
5.23
6.2
6.5
6.6
6.7
6.8
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.16

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o bom desempenho do meu educando.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
Sei que o Agrupamento tem metas contratualizadas com o Ministério da Educação e Ciência.
O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as expetativas do meu educando.
Conheço as atividades de enriquecimento curricular (clubes) existentes no Agrupamento.
O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular do agrado do meu educando.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Os professores falam com os alunos acerca das regras e procedimentos que devem ter na escola.
O diretor de turma divulga os critérios de avaliação.
O diretor de turma analisa a avaliação com meu educando.
Reconheço que o diretor de turma supervisiona o trabalho do meu educando.
O meu educando estuda diariamente.
Sempre que tem dúvidas acerca da matéria, o meu educando recorre ao manual, à internet, solicita o meu apoio … para as ultrapassar.
Considero que o meu educando se preocupa com o seu insucesso escolar e sacrifica-se para atingir melhores resultados.
Considero que o meu educando conhece as suas fragilidades e esforça-se por corrigi-las.
Conheço as regras e procedimentos em termos disciplinares que o meu educando deve respeitar na escola.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões importantes para o bom desempenho escolar do meu educando.
Os professores divulgam os critérios de avaliação.
Verifico regularmente aquilo que o meu educando estuda.
Comento com o meu educando as suas dificuldades e sucessos.
O meu educando tem no meio familiar alguém que o apoia no estudo.
Os professores motivam o meu educando para a aprendizagem.
Transmito ao meu educando a importância da escola para a construção do seu futuro.
Tenho conhecimento dos progressos e dificuldades do meu educando.
Os professores analisam com meu educando as suas dificuldades/progressos.
Tenho em conta as sugestões feitas pelos professores/diretor de turma do meu educando.
O meu educando comenta as questões de indisciplina vividas na escola.
Os professores usam os computadores como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
As parcerias do Agrupamento promovem a melhoria dos resultados escolares (Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia, Universidade Católica, Universidade de
Évora, Centro de Saúde…)
Considero que os Serviços de Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos com NEE.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Os professores utilizam metodologias diversas nas aulas.
Vou à escola mesmo quando não sou convocado.
Sei que o empenho do meu educando é o fator decisivo para alcançar bons resultados escolares.
Os professores dão muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
A escola é importante para a construção do futuro do meu educando
Reconheço que os alunos com necessidades educativas especiais se sentem bem integrados na escola.
O meu educando participa em atividades desportivas promovidas pelo Agrupamento.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio dos alunos nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
O meu educando sente-se motivado para o estudo.
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao professor titular / diretor de turma.
Sinto que o meu educando é apoiado pelos seus professores.
Sinto que o meu educando é apoiado pelo professor titular / diretor de turma.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
A escola é importante para o meu educando, porque o prepara para ser um cidadão ativo, autónomo e responsável na sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os Serviços de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
O meu educando realiza as questões existentes no manual/caderno de atividades antes de cada teste.
O meu educando cumpre as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
O meu educando realiza todas as tarefas que lhe são propostas.
O meu educando realiza sempre os trabalhos de casa.
O meu educando escreve com correção.
Exijo o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Sinto que esta escola prepara convenientemente os alunos para o ingresso no ensino superior.
As atividades promovidas pelo Agrupamento promovem o sucesso educativo.
Nas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Os resultados escolares do meu educando na avaliação interna são bons.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.

Tabela VIII – ÁREAS DE MELHORIA CONSIDERADAS NO QUESTIONÁRIO DOS PEE

Critério
8

Nº
8.4

ÁREAS DE MELHORIA (< 3,0)
Questão
O meu educando já desenvolveu atividades ligadas à sua orientação vocacional.
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5. ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS COM BASE NAS INFORMAÇÕES DAS
ENTREVISTAS/GRUPOS FOCAIS
5.1. Registo das informações obtidas nos grupos focais com os coordenadores de departamento e de ciclo
Foi realizada uma reunião com os coordenadores de departamento e de ciclo no dia 17 de fevereiro, na qual
estiveram presentes três coordenadores de ciclo e quatro coordenadores de departamento.
Os coordenadores participaram ativamente na discussão dos assuntos.
Foram abordadas questões relativas à avaliação das aprendizagens dos alunos, baseadas:
 Na avaliação diagnóstica;
 Na avaliação formativa;
 Na avaliação sumativa;
 Nos critérios de avaliação;
 Nos instrumentos de avaliação.
Em relação a cada um destes parâmetros analisados, concluiu-se o seguinte (salienta-se a conclusão mais
consensual a negrito e itálico):
1. Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de avaliação diagnóstica? São consideradas adequadas?
 Testes diagnóstico – muitas vezes são feitos unidade a unidade (os manuais já preveem isto), por
vezes de forma oral.
 Esta avaliação é tida como importante.
 Inicialmente nem sempre é aplicada.
 Não é aplicada, formalmente e por escrito, sempre que os docentes já conhecem os alunos.
 A avaliação diagnóstica é realizada oralmente.
2.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de avaliação formativa? São consideradas adequadas?
 Práticas de autoavaliação – promovida com regularidade, sempre no final dos períodos.
 Matrizes dos testes de avaliação – às vezes não chegam a tempo, mas, de uma forma geral, são
divulgadas. Para trabalhos (de pesquisa ou outros) nem sempre são dadas indicações claras.
 Testes de avaliação feitos com regularidade.
 Correção escrita dos testes de avaliação – nem sempre será feita por escrito.
 Reuniões de conselho de turma – são adequadas, além disso há contactos informais entre
professores.

3.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de avaliação sumativa? São consideradas adequadas?
 As reuniões de avaliação têm um tempo adequado.
 É feita uma reflexão acerca dos resultados dos alunos.
 É feita a reflexão dos resultados em sede de departamento.

4.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de instrumentos de avaliação? São consideradas
adequadas?
 Instrumentos de avaliação adequados (correção científica, boa apresentação, adequados ao nível
etário…).
 Os instrumentos de avaliação podiam ser mais diversificados (testes, trabalhos, apresentações…).

5.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de critérios de avaliação? São consideradas adequadas?
 São divulgados aos alunos e aos PEE.
 Ainda existem algumas dificuldades na aplicação dos critérios de avaliação pelos professores das
turmas: existem grelhas de registo, mas nem sempre são aplicadas da forma mais correta e eficaz.
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5.2. Registo das informações obtidas nos grupos focais com os representantes dos alunos e dos PEE
Foi realizada uma reunião com os representantes dos alunos no dia 16 de fevereiro, na qual estiveram
presentes sete delegados de turma. Já em relação à reunião efetuada com os representantes dos PEE, realizada no dia
17 de fevereiro, estiveram presentes apenas nove.
Quer os delegados de turma, quer os representantes dos PEE participaram ativamente na discussão dos
assuntos.
Foram abordadas questões relativas à divulgação e conhecimento do Projeto Educativo do Agrupamento,
bem como à avaliação das aprendizagens dos alunos, baseadas:
 No conhecimento do Projeto Educativo;
 Na avaliação diagnóstica;
 Na avaliação formativa;
 Na avaliação sumativa;
 Nos critérios de avaliação;
 Nos instrumentos de avaliação.
Em relação a cada um destes parâmetros, concluiu-se o seguinte (salienta-se a conclusão mais consensual a
negrito e itálico):
1. O Projeto Educativo deveria ser divulgado de outra forma? Qual?
 Disponibilizar em todas as escolas e salas.
 Divulgação nas reuniões de PEE no início do ano.
2.

3.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de avaliação diagnóstica? São consideradas adequadas?
 Testes diagnósticos – são aplicados. Considerados desnecessários quando os professores já
acompanham os alunos nos anos anteriores.
 Avaliação diagnóstica oral – é feita em alguns casos, mas poderia acontecer noutras situações.
Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de avaliação formativa? São consideradas adequadas?
 Práticas de autoavaliação – existem apenas no final dos períodos. É considerada importante,
embora alguns alunos a façam de forma mecânica.

 Matrizes dos testes de avaliação – nem todos os professores disponibilizam (principalmente para
trabalhos); alguns divulgam, outros disponibilizam em suporte digital ou deixam na reprografia.
 É feita a correção escrita dos testes de avaliação, na maioria das disciplinas.
 As reuniões de conselho de turma são importantes e são realizadas quando é necessário.
4.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de avaliação sumativa? São consideradas adequadas?
 É feita a reflexão acerca dos resultados dos alunos pelos Diretores de Turma.
 É feita a reflexão dos resultados em Educação para a Cidadania.

5.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de instrumentos de avaliação? São consideradas
adequadas?
 Instrumentos de avaliação adequados (apresentam correção científica, boa apresentação,
adequados ao nível etário…).
 Os instrumentos de avaliação são diversificados, embora em períodos de reduzida duração os testes
pudessem ser substituídos por outros instrumentos, por exemplo, atividades experimentais ou
trabalhos.

6.

Quais as práticas em vigor nas turmas em termos de critérios de avaliação? São consideradas adequadas?
 São divulgados aos alunos.
 São aplicados de forma correta.
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6.

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS
Esta é uma prática transversal e decisiva para o sucesso educativo, centrando-se no trabalho do aluno, pelo
que o professor terá de agir de forma clara e justa, para que a avaliação das aprendizagens possa ser um mecanismo
fácil, oriente os alunos nas suas aprendizagens, premeie o mérito e não seja um processo demasiadamente
burocrático, mas, acima de tudo, pedagógico.
No Agrupamento existem inúmeros documentos e modelos, além de práticas diversificadas. Os departamentos
tentam nortear o trabalho dos seus professores, mas é sentida a necessidade de uma maior orientação, de modo a
que os docentes não tenham que disponibilizar tanto tempo para as tarefas relacionadas com a avaliação das
aprendizagens dos alunos e possam rentabilizá-lo melhor.
É importante que se canalizem os nossos esforços para o desenvolvimento das atividades associadas à
lecionação dos conteúdos e cumprimento das metas curriculares, de forma a que se contribua efetivamente para a
melhoria dos resultados escolares.
6.1. Documento integrador
1.
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INTRODUÇÃO
Num Agrupamento são diversos os atores que interagem de forma a promover a construção do conhecimento e o
desenvolvimento de capacidades dos alunos. É importante que os procedimentos estejam definidos, para que cada um saiba com
clareza o que se pretende da sua atuação. Alunos, pais e encarregados de educação, docentes, estruturas intermédias e direção,
todos têm que trabalhar sustentados em indicações bem explicitadas que desencadeiem procedimentos simples, ágeis e eficazes.
Neste pressuposto, a Equipa de Autoavaliação do Agrupamento (EAA) tem vindo a desenvolver um trabalho de análise,
sistematização e simplificação de práticas. No ano letivo anterior, debruçou-se sobre questões relacionadas com a disciplina, tendo
sido produzido o “Miniguia para combater a Indisciplina”, que reuniu todos os procedimentos sobre o assunto. No presente ano,
focou-se a atenção na avaliação das aprendizagens.
Esta dinâmica pedagógica é o elemento regulador de todo o processo de ensino-aprendizagem. Importa, assim, definir com
clareza o que cada elemento deve fazer e quando. Pretende-se que todo o Agrupamento trabalhe a partir de um objetivo comum,
melhorar os resultados escolares dos alunos.
Para se atingir este desígnio procurou-se construir um documento fácil de apreender, que vá ao encontro dos pressupostos
definidos pela EAA. Para tal, ter-se-á em conta os contributos de todos os atores do processo educativo, desde os alunos às
estruturas de orientação educativa. Assim, trabalhou-se com diversos grupos focais de modo a averiguar a opinião dos
Coordenadores de Departamento Curricular, dos Coordenadores de Ciclo, dos Delegados de Turma e dos Representantes dos Pais e
Encarregados de Educação de todas as turmas.
Desta forma, organizou-se este documento da seguinte maneira:
a. Selecionou-se e transcreveu-se o que é referido na legislação em vigor em relação a cada um dos temas em análise
(modalidades da avaliação, instrumentos e critérios). Foi dado destaque às diferenças legislativas referentes aos
ensinos básico e secundário;
b. Efetuou-se uma breve reflexão acerca de cada conceito;
c. Tentou-se sistematizar o que é prática no Agrupamento, através dos elementos obtidos pela observação direta e da
opinião dos diversos elementos da comunidade educativa, designadamente no que de mais relevante se extraiu dos
grupos focais;
d. No final de cada conceito analisado, destacou-se aquilo que se pretende para o futuro no Agrupamento e
uniformizaram-se as práticas que a EAA considera serem as mais eficazes para a melhoria dos resultados escolares;
e. Numa segunda parte do documento, fez-se uma sistematização de todos os procedimentos relacionados com a
avaliação, identificando os seus responsáveis;
f. O documento termina com a enumeração de todos os modelos em uso no Agrupamento relacionados com a avaliação.

2.

CONCEITOS E PRINCÍPIOS
a. Avaliação de Diagnóstica
 “[...]realiza-se sempre que seja considerado oportuno, sendo essencial para fundamentar a definição de planos
didáticos, 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” (Decreto-Lei n.º 17/2016 –
artigo 24.º-A, n.º 1).







“[...]facilita a integração escolar dos alunos, sustenta a definição de estratégias de ensino e apoia a orientação
escolar e vocacional” (Decreto-Lei n.º 17/2016 – artigo 25.º, n.º 2).
“[...]visa facilitar a integração escolar do aluno, o apoio à orientação escolar e vocacional e o reajustamento de
estratégias” (Decreto-Lei n.º 139/2012 – artigo 28.º, n.º 1 – aplica-se ao ensino secundário).
“[...]responde à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação do processo de ensino e de
aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar e a orientação escolar e vocacional” (Despacho
Normativo n.º 1-F/2016 – artigo 10.º, n.º 1).
“No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de docentes dos diferentes
ciclos e recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de
estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos” (Despacho Normativo n.º 1-F/2016 – artigo 10.º,
n.º 2).

Esta modalidade de avaliação visa o conhecimento do estádio de aprendizagem e capacidades em que o aluno se encontra,
conduz à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, adequar e reformular o PTT, facilitando a
integração escolar do aluno e apoiando a orientação escolar e vocacional. Ou seja, verifica os pré-requisitos, determina a
planificação e fundamenta medidas de apoio.
No Agrupamento é unânime a ideia de que os professores aplicam a avaliação de diagnóstico e utilizam os seus resultados
ao serviço da avaliação formativa, considerando-a útil e importante. É salientado que por vezes é redundante, quando efetuada
formalmente por escrito, designadamente, nos anos de continuidade de um ciclo e quando o professor titular da disciplina se
mantém.
Neste sentido, considera-se necessário que ocorra em todas as disciplinas, dirigida a todos os alunos, várias vezes por
ano letivo, sempre que os professores considerem oportuno, em todas as situações articulada com a avaliação formativa; poderá
ser feita oralmente, por escrito, através de exercícios no quadro, de questionários, … Deve ser estruturante e ser base de apoio
de toda a intervenção educativa. A sua finalidade preponderante será comprovar a aquisição dos pré-requisitos necessários à
sequencialidade da aprendizagem. Deverá ser sempre sumariada.
Nos cursos profissionalizantes deve ser realizada no início de cada módulo, tendo por referência os objetivos previstos
para que aluno e professor consciencializem os ajustamentos considerados necessários.

b. Avaliação Formativa
 “[...]assume caráter contínuo e sistemático, devendo recorrer a uma variedade de instrumentos de recolha de
informação adequados à diversidade das aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo aos
professores, aos alunos, aos encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas
obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos
e estratégias” (Decreto-Lei n.º 17/2016 – artigo 24-A.º, n.º 2).
 “[...]é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e sistemática nos diversos
domínios curriculares, devendo fundamentar o apoio às aprendizagens, nomeadamente à autorregulação dos
percursos dos alunos em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos encarregados de educação”
(Decreto-Lei n.º 17/2016 – artigo 24-A.º, n.º 4).
 “[...]gera medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver e
recorre a dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos” (Decreto-Lei n.º 17/2016 – artigo 25.º, n.º
3).
 “[...]determina a adoção de medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e à aprendizagem a
desenvolver” (Decreto-Lei n.º 139/2012 – artigo 28.º, n.º 2 – aplica-se ao ensino secundário).
 “[...]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;
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c.

A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes técnicas e
instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes presidem” (Despacho Normativo n.º 1F/2016 – artigo 11.º).

A função da avaliação formativa deve surgir baseada principalmente em duas vertentes: a orientação e a regulação. A
avaliação faz parte do processo educativo e condiciona-o. Daí que, ao avaliar, se reúna informação sobre o funcionamento do
processo de ensino e de aprendizagem, decidindo quais os reajustamentos necessários. Do ponto de vista do aluno, a avaliação
formativa, deverá ser entendida como um processo regulador e indicador das aprendizagens que domina e dos erros que cometeu.
Assim permite-lhe tomar consciência do que deve aprender, ajudando-o a identificar e a situar as suas dificuldades e a transformálo em ator da sua própria aprendizagem.
Quanto a este aspeto, a comunidade educativa considera que as práticas em vigor no agrupamento são adequadas. É
salientado que são aplicadas práticas de autoavaliação, disponibilizadas as matrizes dos testes de avaliação, realizados testes de
avaliação e realizadas as correções escritas dos mesmos. Considera-se importante, também, as reuniões de conselhos de turma e o
seu número adequado.
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Todos os elementos de avaliação formal (testes, trabalhos, relatórios…) devem ser precedidos de uma matriz, no caso dos
testes, e/ou orientações, que devem ser disponibilizadas ao aluno com a devida antecedência.
Todas as fichas de avaliação devem ser formativas. Para isso acontecer é importante que os professores, na correção das
mesmas, forneçam indicações precisas ao aluno. Não basta colocar a nota quantitativa e a menção qualitativa. O aluno deve
perceber onde errou e porquê. Todas as fichas de avaliação devem ser entregues e corrigidas por escrito, num curto intervalo de
tempo em relação ao momento em que foi aplicado. O professor deve verificar se o PEE teve conhecimento da avaliação do
teste, através da verificação da assinatura do mesmo. É importante que haja uniformidade no grau de dificuldade dos elementos
de avaliação de todos os alunos de um mesmo ano de escolaridade. Nas disciplinas com avaliação aferida ou sumativa externa
os instrumentos de avaliação devem aproximar-se das provas ou exames nacionais no que se refere à exigência, estrutura
interna e critérios de avaliação e cotações.
Os mesmos procedimentos devem ser efetuados para outros instrumentos de avaliação aplicados (trabalhos de
investigação, relatórios, trabalhos de natureza mais prática, questionários…).
A autoavaliação deve ser realizada em todas as disciplinas, com frequência, pelo menos uma vez por período. Deve ser
entendida como mais um elemento do processo de avaliação formativa.
Todos os docentes devem informar com regularidade, nos momentos determinados pelos órgãos de gestão, os diretores
de turma dos elementos de avaliação de cada aluno.
Nos cursos profissionalizantes é contínua e sistemática e realiza-se ao longo de todo o módulo.

c.

Avaliação Sumativa
 “[...]traduz -se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como
objetivos a classificação e certificação” (Decreto-Lei n.º 17/2016 – artigo 24.º-A, n.º 3).
 “[...]realiza-se no final de cada período letivo e dá origem, no final do ano letivo, a uma tomada de decisão sobre a
progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo dos alunos” (Decreto-Lei n.º 17/2016 – artigo 25.º,
n.º 4).
 “[...]interna que se realiza no final de cada período letivo e é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de
gestão pedagógica da escola (Decreto-Lei n.º 139/2012 – art.º 26.º, n.º 1, alínea a).
 “[...]conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e da aprovação em cada disciplina ou módulo,
quanto à progressão nas disciplinas não terminais, à transição para o ano de escolaridade subsequente, à
admissão à matrícula e à conclusão do nível secundário de educação” (Decreto-Lei n.º 139/2012 – artigo 28.º, n.º
3 – aplica-se ao ensino secundário).
 “[...]consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos.
 [...]traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, 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” (Despacho
Normativo n.º 1-F/2016 – artigo 12.º).

Esta avaliação consiste na formulação de uma síntese (juízo) das informações recolhidas sobre o desenvolvimento das
aprendizagens e capacidades definidas para cada disciplina, dando uma atenção especial à evolução do conjunto dessas
aprendizagens e capacidades. Esta reflexão é efetuada nos conselhos de turma ou nos conselhos de docentes, locais onde se
sistematizam todos os elementos recolhidos por todos os docentes e se adequa a avaliação ao contexto de cada aluno e de cada
turma.
Nos grupos focais, os PEE referiram que, no geral, têm acesso aos testes de avaliação e assinam-nos. Em todos os grupos
focais foi salientado que os diretores de turma fazem reflexão acerca dos resultados dos alunos em Educação para a Cidadania e em
reunião marcada para o efeito com os PEE. Além disto, foi destacado que a agenda das reuniões de avaliação e o tempo que lhe é
destinado é o adequado, permitindo uma reflexão cabal dos resultados de cada aluno e o desenhar de estratégias que permitam
colmatar as dificuldades detetadas.
Ocorre apenas no final de cada período letivo, de cada ano letivo e de cada ciclo, apenas nas reuniões de avaliação. Não
há fichas de avaliação sumativa.
Todos os docentes devem enviar aos diretores de turma os elementos de avaliação de cada aluno no tempo determinado
pelos órgãos de gestão.
As fichas informativas trimestrais devem conter toda a informação pertinente acerca da vida escolar do aluno:
assiduidade, pontualidade, comportamento/atitudes, frequência das AEC’s, frequência de apoios educativos, tutorias,
envolvimento em PAPI e seus resultados…, e uma apreciação global clara, objetiva e rigorosa.
No contexto da avaliação contínua, o registo de faltas em todos os documentos oficiais deve ter em conta as faltas
acumuladas até ao momento.
Nos cursos profissionalizantes ocorre no final de cada módulo.

d. Instrumentos de avaliação
“A avaliação […] deve recorrer a uma variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade das
aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo aos professores, aos alunos, aos encarregados de educação e a
outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com
vista ao ajustamento de processos e estratégias” (Decreto-Lei n.º 17/2016 – artigo 24-A.º, n.º 2).
Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados, criteriosos e adequados ao tipo de atividade de ensinoaprendizagem. Os departamentos curriculares devem acompanhar e avaliar a implementação das grelhas de registo a utilizar pelos
docentes. Para isso, e para monitorizar o exercício de todas as competências referidas no regulamento Interno do Agrupamento,
devem os mesmos fazer um processo de controlo, que deve ser entregue na direção.
Os alunos e PEE consideraram que os instrumentos de avaliação – testes, trabalhos de grupo, apresentação de trabalhos,
pesquisas…, são adequados e diversificados. Foi salientado que será importante tentar calendarizar os instrumentos de avaliação de
forma a que os alunos não fiquem demasiado sobrecarregados em determinadas épocas do ano escolar, designadamente nos
momentos que antecedem a avaliação sumativa. Foi ainda referido que seria importante adequar o número de instrumentos
aplicados à duração dos períodos letivos, ou seja, quando estes são reduzidos não aplicar dois testes de avaliação, por exemplo.
Os instrumentos de avaliação devem:
- identificar o Agrupamento.
- ser diversificados e ter uma apresentação cuidada.
- estar calendarizados e registados no livro/plataforma de sumários (GIAE). Esta calendarização deve ser articulada e
dada a conhecer aos alunos.
- ser dados a conhecer aos PEE. O aluno deve solicitar a sua assinatura, devendo o docente fazer a sua verificação.
- ser sistematizados todos os instrumentos de avaliação aplicados. Para tal, existe um modelo em uso no agrupamento
que deve ser utilizado por todos os docentes. A recolha e registo podem ser feitos em qualquer modelo, podendo, em sede de
departamento construir-se um outro que sirva de guia para os docentes que dele fazem parte.
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e. Critérios de avaliação
“Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das
aprendizagens, define, sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, de acordo com as orientações
constantes dos documentos curriculares e outras orientações gerais do Ministério da Educação.
Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a descrição de um perfil de aprendizagens específicas para cada ano e ou ciclo
de escolaridade.
Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados pelo ou pelos professores da
turma.
O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos intervenientes” (Despacho Normativo n.º
1-F/2016 – artigo 7.º).
Referem-se a tudo o que deverá ser tido em conta na avaliação dos alunos. Devem ser abrangentes, tendo em consideração
os domínios do saber, saber fazer e saber ser. Assim, a avaliação deve contemplar a aquisição e mobilização de conhecimentos
essenciais e, no âmbito da educação para a cidadania, ter em conta atitudes, comportamentos e valores. Salienta-se o caráter
transversal, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, pelo
que devem ser objeto de avaliação em todas as disciplinas
Foi reconhecido nos grupos focais, de forma unânime, que os critérios de avaliação são aplicados e divulgados aos alunos.
Todos os membros da comunidade educativa mostraram ter conhecimentos dos mesmos, sendo salientado pelos PEE e pelos alunos
que os critérios eram divulgados e disponibilizados no início do ano letivo.
Os critérios de avaliação devem ser:
- elaborados e analisados antes do início do ano letivo nos Departamentos Curriculares, sendo posteriormente aprovados
em sede de Conselho Pedagógico.
- dados a conhecer ao aluno e PEE e constar dos seus instrumentos de trabalho em todas as disciplinas.
- aplicados a todas as disciplinas e comunicados aos diretores de turma nos momentos determinados para o efeito pelos
órgãos de gestão.
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2.

CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Data
1.
2.

Início do ano letivo

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ao longo do ano
letivo

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Final dos períodos

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Início dos 2.º e 3.º
períodos

Procedimentos
Propor os critérios de avaliação em sede de grupo e departamento curricular
Aprovar em sede de conselho pedagógico os critérios de avaliação
Definir as orientações e critérios da avaliação sumativa
Divulgar e analisar com os alunos e encarregados de educação os critérios de avaliação de cada disciplina
Elaborar as adequações no processo de avaliação dos alunos NEE
Proceder à marcação dos testes de avaliação ou outros trabalhos a efetuar ao longo do período (GIAE e caderno do aluno)
Proceder à avaliação diagnóstica, oralmente ou por escrito, sempre que seja oportuno
Agendar a realização de testes ou outros trabalhos a efetuar pelos alunos (não marcar mais que um elemento de avaliação por dia
e, sempre que possível, evitar mais que três por semana)
Divulgar e analisar a matriz dos testes de avaliação ou de outros trabalhos a efetuar pelos alunos (com pelo menos uma semana
de antecedência)
Aplicar os testes de avaliação/trabalhos
Entregar os testes de avaliação/trabalhos (em tempo razoável – máximo duas semanas após a sua realização)
Corrigir por escrito os testes de avaliação/trabalhos (dar indicações onde o aluno falhou)
Solicitar a assinatura dos testes de avaliação/trabalhos
Marcar, corrigir e registar os TPC
Enviar aos PT/DT os elementos de avaliação quando solicitados
Informar o aluno acerca de eventuais ajustes a fazer ao seu trabalho
Não aplicar testes nos últimos 5 dias úteis do período
Proceder à autoavaliação global e na disciplina
Preencher a ficha de avaliação de desempenho dos alunos (por disciplina, AEC, apoios, SPO, tutoria)
Realizar a reunião de avaliação
Elaborar/avaliar os PAPI
Preencher a ficha individual dos resultados da avaliação (síntese do todo o trabalho efetuado pelo aluno)
Atualizar o PTT (elementos resultantes da avaliação)
Sistematizar os dados da avaliação no relatório de avaliação (assiduidade; avaliação; disciplina; melhor turma da escola; análise
dos resultados; propostas)
Organizar o dossier individual do aluno
Elaborar o relatório circunstanciado (apenas no final do ano letivo)
Analisar os resultados da avaliação do período (análise em grupo, departamento, conselho pedagógico)

28. Entregar e analisar a ficha individual dos resultados da avaliação com os PEE – este procedimento deve ser feito individualmente

8.

Responsáveis
Docentes; Grupos; Departamentos
Conselho pedagógico
Direção; Conselho Pedagógico
Docentes; DT; Direção
Docentes; DT
Docentes
Docentes
Docentes

9.

Docentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. Docentes
11. Docentes
12. Docentes
13. Docentes
14. Docentes
15. Docentes
16. Docentes
17. Docentes
18. PT/DT; Docentes
19. Docentes
20. Conselho de Turma
21. Conselho de Turma
22. PT/DT; Conselho de Turma
23. PT/DT
24. Direção e coordenadores de ciclo
25. PT/DT
26. Conselho de Turma
27. Representante de grupo; Coordenador de

Departamento; Presidente do Conselho
Pedagógico
28. PT/DT

com cada PEE
29. Analisar os resultados da avaliação com os alunos

29. PT/DT
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3.

DOCUMENTOS EM USO NO AGRUPAMENTO
O trabalho no Agrupamento pretende-se eficaz e que permita canalizar o tempo dos docentes para o envolvimento com
os alunos. Neste sentido, existem modelos/documentos específicos da avaliação que devem ser utilizados e/ou consultados por
todos os profissionais de educação que trabalham no Agrupamento. Estes documentos estão disponibilizados no portal e são os
que a seguir se identificam:
1. Critérios de avaliação do Agrupamento
2. Critérios de avaliação da disciplina
3. Orientações e critérios da avaliação sumativa
4. Adequações no processo de avaliação dos alunos NEE
5. Matriz dos testes de avaliação ou de outros trabalhos a efetuar pelos alunos
6. Avaliação de desempenho dos alunos
7. Avaliação AEC
8. Avaliação do apoio educativo
9. Avaliação de tutoria-SPO
10. Atas de reunião de Conselho de Turma (início do ano, final dos 1.º e 2.º períodos e 3.º período)
11. Autoavaliação global
12. Autoavaliação por disciplina
13. PAPI
14. Registo de avaliação
15. PTT
16. Relatório circunstanciado
17. Relatório de avaliação trimestral

4.

CONCLUSÃO
A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Apresenta diversas potencialidades, mas também
coloca desafios aos diversos intervenientes no ato educativo. Este documento conciliou as diversas perspetivas existentes em
relação a esta temática, sistematizando práticas e enumerando os procedimentos a seguir no Agrupamento.
Chegou-se ao final deste documentos cientes que se conseguiu simplificar e agilizar os procedimentos inerentes a todo o
processo de avaliação. Ele deverá ser de consulta assídua para todos os docentes, alunos e PEE.
É importante que toda a comunidade educativa possa estar esclarecida acerca daquilo que é feito em relação à
avaliação, para que os resultados possam melhorar efetivamente e a escola possa contribuir para a construção de cidadãos
responsáveis e ativos na sociedade.
5.BIBLIOGRAFIA
Decreto-Lei n.º 139/2012, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril
Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril
EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO (2015) – Relatório de Autoavaliação do Agrupamento. Agrupamento de Escolas de Murça. Murça.
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7. GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS NO ANO ANTERIOR
Tabela VIII – Grau de concretização das sugestões apresentadas nos anos anteriores
Domínios

Relação escola/família

Criação de regras
claras

Tópicos e sugestões
Agenda Parental.
Escola de Pais (Seminários de formação parental;
Dia do Encarregado de Educação…).
Valorização do papel dos representantes dos PEE
das turmas (folheto, reunião, questionários,
entrevista…).
Reuniões DT/PEE.

X
X
X

Quadro de mérito escolar e social

X

Prémio de Mérito escolar.

X

Aprofundamento do projeto “A melhor turma da
escola”.
Oferta de prémios em diversas atividades
desenvolvidas (concursos...) e divulgação dos
premiados em diversos meios (jornal, site…).
Uniformidade de critérios nos conselhos de
turma.
Definição de regras e penalizações claras para a
utilização do telemóvel no espaço das escolas.
Penalizações/sanções (cumprimento do previsto
no Estatuto do Aluno e Ética Escolar e no
regulamento interno do agrupamento).
Definição de procedimentos a ter em caso de
maus comportamentos:
 Definição do que é um mau
comportamento.
 Advertir o aluno para o comportamento
inadequado.
 Solicitação de saída da sala de aula e
posterior preenchimento do registo de
ocorrência.
 Casos de indisciplina são encaminhados
para o Gabinete de Mediação de
Conflitos.
 Casos de indisciplina são comunicados
de imediato aos PEE.
 Casos de indisciplina graves são
encaminhados para a direção.
 Encaminhamento das situações mais
problemáticas para a Guarda Nacional
Republicana / Escola Segura.
 Articulação com os Serviços Sociais e a
CPCJ.
Intervenção dos SPO:




Sinalização e acompanhamento de
alunos pelo SPO.
Encaminhamento
de
situações
específicas para o SPO.
Articulação
com
organismos
de
prevenção da toxicodependência (Centro
de Saúde).
Possibilidades dos alunos solicitarem
mediação em caso de conflito eminente
com colegas.
Conversas informais e sistemáticas.



Consciencialização dos alunos e pais.



Consciencialização para incutir respeito
pelas regras vigentes no Agrupamento.
Ações regulares e referentes à
problemática do barulho.
Exigência e atuação imediata em
situações de mau comportamento de
acordo com o previsto no número
anterior.





Comportamento
INDISCIPLINA/BARULHO

Sim
X




X

Não

Outras ações efetuadas
Folhetos informativos acerca das
provas exames.
Convites para atividades de final
de cada período.
Painel com a equipa de
autoavaliação/Representantes
PEE em 2015/2016.
Entrega de diplomas.
Prémio para a melhor turma da
escola.
Maratona dos Clubes.

X
X
X
X
X
X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Ações do PELT, PRESSE, PASS, …
O tempo letivo atribuído aos DT.

9

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

Prática pedagógica

Diversificação de metodologias.
Utilização da Escola virtual.

X

Aulas experimentais.

X

Saídas como motivação e consolidação do saber
teórico.
Articular teoria e prática.
Orientação no estudo dos alunos.

Espaços físicos

Criação/dinamização de espaços de lazer e de
descontração (polivalente, esplanada…).

Circulação de
informação

Afixar as atas do Conselho Geral e do Conselho
Pedagógico na sala dos funcionários na escola
sede e no centro escolar.
Reforçar o uso das TIC por parte dos funcionários
com o intuito de melhorar e aumentar as
consultas na página do agrupamento.

X

X
X
X
X

X

X

Utilização de quadros interativos.
Escola virtual na BE/CRE.
Formação da BE/CRE sobre o
guião de pesquisa Big6.
Articulação
com
projetos
regionais/nacionais
(com
obtenção de bons resultados dos
nossos alunos).
Orientação escolar e vocacional.
Mesas de ping-pong em espaços
ao ar livre (escola sede e centro
escolar).
Envio de resumos do conselho
geral e conselho pedagógico às
diversas estruturas pedagógicas e
representantes da comunidade
educativa.
Plataforma moodle.
Sistematização
de
toda
a
informação
existente
no
Agrupamento relativa à avaliação
das aprendizagens dos alunos.

Como podemos verificar pela análise da tabela apresentada, todas as sugestões foram concretizadas.
Das áreas de investimento prioritário identificadas no ano anterior e do vasto conjunto de ações previstas, a
comunidade educativa conseguiu efetivar a totalidade das ações propostas, indo até mais além. O Agrupamento
continua no projeto TEIP3, apesar da candidatura financeira ter sido arquivada, como aconteceu a todas as escolas
TEIP – fator que dificultou o aprofundamento de algumas das ações previstas no Plano Plurianual de Melhoria.
Estamos em crer que o caminho seguido pelo Agrupamento está a dar os seus frutos. É importante que haja
um rumo claro e que toda a comunidade educativa se sinta imbuída desse espírito, que todos trabalhemos com o
mesmo propósito, que é a melhoria dos resultados em todas as suas vertentes, não apenas na área académica,
mas também na formação de indivíduos autónomos, responsáveis e intervenientes na sociedade.

8. CONCLUSÃO
Fatores de sucesso:
 Sustentabilidade dos resultados alcançados no grau de satisfação dos diversos públicos;
 Elevado número de respostas aos questionários;
 Os resultados dos questionários revelam grande satisfação com as respostas educativas dadas pelo
Agrupamento.
Constrangimentos:
 Fraca adesão dos representantes dos alunos e dos PEE nos painéis realizados.
8.1. Identificação dos principais resultados
Apresentam-se, de seguida, os principais pontos fortes.
Critério

1

2

3

4

PONTOS FORTES (>4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o meu bom desempenho.
Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
Sei que o Agrupamento tem metas contratualizadas com o Ministério da Educação e Ciência.
O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as minhas expetativas.
Conheço as atividades de enriquecimento curricular (clubes) existentes no Agrupamento.
O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular do meu agrado.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Os meus professores falam com os alunos acerca das regras e procedimentos que devemos ter na escola.
O meu diretor de turma divulga os critérios de avaliação.
O diretor de turma analisa comigo a minha avaliação.
Reconheço que o diretor de turma supervisiona o meu trabalho.
30
Tenho definidos os objetivos para o meu futuro.
Tenho uma ideia clara sobre a profissão que quero desempenhar.
Sempre que tenho dúvidas acerca da matéria recorro ao manual, aos meus pais, à internet… para as ultrapassar.
Preocupo-me com o meu insucesso escolar e sacrifico-me para atingir melhores resultados.
Conheço as minhas fragilidades e esforço-me por corrigi-las.
Conheço as regras e procedimentos em termos disciplinares que devo respeitar na escola.
Fui ouvido na definição das regras disciplinares do Agrupamento.
Conheço a oferta formativa oferecida no Agrupamento.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões importantes para o meu bom desempenho escolar.
Os meus professores divulgam os critérios de avaliação.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Os meus pais/encarregados de educação (PEE) verificam regularmente aquilo que eu estudo.
Comento com o meu PEE as minhas dificuldades e sucessos.
Tenho no meu meio familiar alguém que me apoia no estudo.
Os meus professores motivam-me para a aprendizagem.
Reconheço que os meus professores têm uma formação adequada.
Os meus pais já me transmitiram a importância da escola para a construção do meu futuro.
Os meus pais têm conhecimento dos meus progressos e dificuldades.
Os professores analisam as comigo as minhas dificuldades/progressos.
Tenho em conta as sugestões feitas pelos meus professores.
Comento com o meu encarregado de educação questões de indisciplina vividas na escola.
Já utilizei a BE/CRE como recurso educativo para as minhas aprendizagens.
Os meus professores usam os computadores como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
A BE/CRE está organizada de forma a potencializar o espaço.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
As parcerias do Agrupamento promovem a melhoria dos resultados escolares (Câmara Municipal, Santa Casa da

5

6

7

1
8

9

Misericórdia, Universidade Católica, Universidade de Évora, Centro de Saúde…)
Considero que os Serviços de Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos com
NEE.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Prefiro realizar as tarefas escolares em par/grupo.
Aproveito o tempo da aula para entender a matéria e tirar dúvidas.
Utilizo as TIC para realizar aprendizagens relacionadas com os conteúdos trabalhados nas aulas.
Os meus professores utilizam metodologias diversas nas aulas.
Os professores promovem trabalhos de investigação como forma de trabalhar alguns conteúdos.
Sei que o meu empenho é o fator decisivo para alcançar bons resultados escolares.
Nas minhas aulas o tempo é aproveitado na íntegra para trabalhar.
Os meus professores dão muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
A minha turma já participou em atividades com turmas de outro ciclo de ensino.
A escola é importante para a construção do futuro do meu educando.
Reconheço que os alunos com necessidades educativas especiais se sentem bem integrados na escola.
O meu educando participa em atividades desportivas promovidas pelo Agrupamento.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio dos alunos nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao professor titular / diretor de turma.
Sinto-me apoiado pelos meus professores.
Sinto-me apoiado pelo meu professor titular / diretor de turma.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
As atividades promovidas pelo Agrupamento são do meu agrado.
Sinto-me apoiado pelo meu coordenador de departamento.
Sinto-me à vontade para apresentar questões em sede de grupo/departamento/direção.
Estive presente na gala do final do ano letivo anterior, promovida pelas atividades de enriquecimento curricular.
Estou ou já estive inscrito em algum clube ou no desporto escolar.
Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde (PES) e educação sexual.
Já desenvolvi atividades relacionadas com a promoção da leitura dentro e fora da sala de aula.
A escola para mim é importante porque me prepara para ser um cidadão ativo, autónomo e responsável na sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os Serviços de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
Realizo todas as questões existentes no manual/caderno de atividades antes de cada teste.
Cumpro as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Realizo todas as tarefas que me são propostas.
Realizo sempre os trabalhos de casa.
Exijo o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Sinto que a minha escola prepara convenientemente os alunos para o ingresso no ensino superior.
As atividades promovidas pelo Agrupamento promovem o sucesso educativo.
Nas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.

8.2. Áreas de investimento prioritário
Atendendo a que não foram identificadas, uma vez mais, áreas de melhoria, a EAA propõe algumas áreas de
investimento prioritário. Esta visão resulta do trabalho desenvolvido nos últimos anos e do reconhecimento de
que é necessário continuar a investir no desempenho do Agrupamento.
Neste sentido, considera-se importante destacar o critério 9 – Resultados de Desempenho-chave, uma vez
que todos os públicos classificaram com o valor mais baixo, ainda que bastante positivo (3,96). No seguimento
deste propósito elencam-se algumas sugestões:
 Continuar a implementar as ações previstas no Plano de Melhoria, que a seguir se transcrevem:
Nº
Designação da ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TURMA +
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
SESSÕES FORMATIVAS
REGRAS CLARAS
SPO
GABINETE DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR
GABINETE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
TRABALHO COOPERATIVO ENTRE DOCENTES
SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
CAPACITAÇÃO PARENTAL
CONTATOS ESCOLA-FAMÍLIA

Acentuar as ações nas seguintes áreas:
 Regras de disciplina – seguir o miniguia da indisciplina.
 Ter em conta os procedimentos enunciados no âmbito da avaliação das aprendizagens dos alunos.
 Ambiente favorável à aprendizagem/metodologias:
 Atender à relação interpessoal.
 Continuar a implementar a metodologia Turma+.
 Rentabilização das coadjuvações.
 Diversificação de metodologias.
 Aulas experimentais.
 Rentabilização da utilização dos tempos letivos.
 Utilização da Escola Virtual.
 Saídas de estudo como motivação e consolidação do saber teórico.
 Articular teoria e prática.
 Orientação no estudo dos alunos.
 Promover o reforço positivo.
 Em relação à ação 12 (contatos escola-família) é importante que o Agrupamento aprofunde as
formas de divulgação das suas atividades, para que os PEE estejam presentes nelas com maior
frequência e envolvimento.

À semelhança dos anos anteriores, todo o processo de autoavaliação desenvolvido serviu para aprofundar o
conhecimento do nosso Agrupamento, que podemos partilhar com toda a comunidade educativa e instituições
externas.
Foi um processo que continuou a implicar a participação alargada de todos públicos da comunidade escolar.
No próximo ano letivo, com a colaboração de todos, prosseguiremos o nosso trabalho, perseguindo o
objetivo de melhorar o processo de ensino e aprendizagem e contribuir para a construção de uma Escola de
qualidade.
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