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1. Enquadramento estratégico da autoavaliação

1.1. Introdução

Com a entrada de uma nova direção no ano letivo 2015-16, entendeu o Diretor ser urgente a

constituição de uma equipa de autoavaliação e desenvolver um ciclo de autoavaliação,

iniciando o seu planeamento, com a identificação do âmbito e finalidades deste processo que

visava o cumprimento do estipulado na Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro.

Como a equipa sentia a necessidade de formação na área da avaliação, iniciou-se a formação

em novembro de 2015, tendo sido interrompida pelo facto de o agrupamento ter sido

escolhido para a avaliação externa. Esta decorreu entre os dias 1 e 4 de fevereiro. Na

sequência do relatório da avaliação externa e do plano de melhoria, há que proceder a um

processo de autoavaliação.

1.2. Âmbito e finalidades

Missão

O Agrupamento integra neste momento duas escolas do pré-escolar, duas de 1º ciclo, uma

com o 1º e o 2º ciclo e a escola sede com o 3º ciclo e secundário. Muito embora todos os

agentes educativos tenham a preocupação de garantir a concretização do Projeto Educativo,

também têm a consciência dos aspetos positivos e negativos que estão associados à

diversidade do Agrupamento. Assim sendo, é sentida por todos a necessidade de se realizar

uma autoavaliação séria e sistemática, que cubra a prestação de todos os intervenientes no

processo, de forma a garantir a prestação de um ensino de qualidade.

O Agrupamento, no seu Projeto Educativo, tem como pretensão: garantir a criação de um

sentimento de pertença em todos os alunos do Agrupamento, sem deixar de atender às

especificidades de cada uma das Escolas que o constituem; propiciar um ensino inclusivo,

personalizado e colaborativo; formar parcerias com instituições/empresas, que permitam aos

alunos o aprimoramento multidisciplinar, proporcionando conhecimento e qualificação.

Tendo em conta as finalidades a que o agrupamento se propôs no Plano de Melhoria e o

trabalho que tem sido levado a cabo pelas diferentes estruturas do Agrupamento, chega

agora o momento de concretizar o processo de autodiagnóstico, de forma a verificar a

concretização de algumas metas preconizadas.
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Âmbito

O sistema de autoavaliação pretende avaliar o funcionamento do agrupamento, em todas as

suas dimensões, com particular enfoque no processo de ensino/aprendizagem.

Responsáveis

 Direção

 Equipa de autoavaliação criada pelo Conselho Pedagógico

Garantias

 Confidencialidade

 Os dados serão tratados agregadamente

Duração

 Cerca de dez meses (de fevereiro de 2017 até novembro de 2017)
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2. Constituição da Equipa de Autoavaliação

[Descrever sumariamente o processo de constituição da equipa de autoavaliação]

2.1.Equipa de Autoavaliação

2.1.1. Identificação do Coordenador de Projeto

Nome do Coordenador Ana Cristina Azevedo

E-mail do Coordenador ana.azevedo@aearc.pt

2.1.2. Reuniões da Equipa de Autoavaliação

[Indicar o dia da semana em que se realizam as reuniões da equipa. Caso não exista um dia

definido para a realização das reuniões, deixar a tabela em branco]

Dia da Semana 3ªfeira

Horas da reunião (início
e final) 16h

2.1.3. Identificação da Equipa de Autoavaliação

N.º Nome Email
Setor da

comunidade
educativa1

1 Maria José Sousa maria.sousa@aearc.pt Prof.1º ciclo

2 Ana Cristina Azevedo ana.azevedo@aearc.pt Prof.2º ciclo

3 Luísa Nunes luisa.nunes@aearc.pt Prof Secundário

4 Otília Gonçalves otilia.goncalves@aearc.pt Prof 3º ciclo

5 Licínia Monteiro licinia.monteiro@aearc.pt Prof secundário

6 Fernanda Correia fernanda.correia@aearc.pt Prof secundário

7 Ana Cristina Gala ana.gala@aearc.pt Prof secundário

8 Maria Virgínia Gonçalves ginoquinha@gmail.com Ass. Técnico

9 Marta Pires marta.pires@aearc.pt Ass. Operacional

10 Ana Catarina Mateus mateus.anacatarina@gmail.com Aluno

11 Tiago Beirão Reis tiago.beirao.reis@gmail.com Enc. Educação

12 Fernando Oliveira geral.apearc@gmail.com Enc. Educação

1
Professor (indicando o ciclo), Funcionário, Aluno, Pais/EE, Autarquia, entre outros
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3. Cronograma do projeto

A equipa de autoavaliação estabeleceu uma calendarização do projeto de autoavaliação,

assim como as tarefas, os responsáveis e o período de realização de cada fase do projeto.

Foi tida em conta a calendarização das outras atividades da escola a fim de minimizar as

interferências daquela no dia a dia da escola e a inclusão das atividades de autoavaliação nos

documentos estratégicos da organização escolar.

3.1. Cronograma geral

3.2. Fases/Responsáveis/Datas

Fases Responsáveis Meses

Diagnóstico organizacional

1. Formação do modelo CAF Formador fevereiro

2. Elaboração dos indicadores autoavaliação Equipa fevereiro a abril

3. Construção questionários Formador maio

4. Sessões Sensibilização à comunidade Equipa/Formador maio

5. Aplicação dos questionários Equipa maio

6. Formação da Grelha de autoavaliação Formador março

7. Preenchimento da Grelha de autoavaliação Equipa maio a julho

8. Tratamento dos questionários CESOP junho e julho

9. Elaboração do Relatório de autoavaliação Formador agosto

10. Formação de entrega do relatório e ações de melhoria Formador setembro

11. Identificação das ações melhoria Equipa setembro e outubro

12. Formação da apresentação resultados Formador outubro
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Fases Responsáveis Meses

13. Apresentação pública dos resultados Equipa/Formador novembro
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4. Plano de Comunicação

Depois de definidas as linhas gerais do projeto foi muito importante elaborar um plano de comunicação. Este plano inclui a comunicação dirigida a todas

as partes interessadas, com especial ênfase ao pessoal docente, pessoal não docente, alunos e pais/encarregados de educação.

O plano de comunicação pretende assegurar e disponibilizar de forma periódica e contínua a informação relevante sobre o desenvolvimento dos

acontecimentos e impacto das decisões que vão sendo tomadas no processo de autoavaliação.

Desta forma, e atendendo ao âmbito alargado e prazos limitados inerentes ao projeto de autoavaliação, é crucial estabelecer processos eficientes de

comunicação, por forma a assegurar o sucesso da implementação. Com efeito, o conhecimento claro e atempado, quer das razões e imperativos da

autoavaliação, quer das suas implicações na organização escolar, desenvolve uma reação positiva e, por conseguinte, promove um espírito de aceitação e

adesão geral junto dos atores educativos.

Uma comunicação clara e coerente a todas as partes interessadas durante as principais fases do projeto é a chave para assegurar o sucesso do processo e

das ações subsequentes.

Assim, são objetivos do presente Plano de Comunicação:

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

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

a diferença);

• Minimizar a resistência à mudança, reduzindo as incertezas e aumentando a compreensão sobre os imperativos da autoavaliação (como está relacionada com o

planeamento estratégico da escola - Projeto Educativo, Projeto Intervenção, entre outros);

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

Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios
Frequência /

Meses
Resultados
esperados

Início de projeto

• Comunicar institucionalmente o
projeto de autoavaliação para
formalizar o seu início

• Dar a conhecer o projeto de
autoavaliação

• Explicar a forma de implementação
da autoavaliação

o Objetivos a alcançar
o Metodologia a seguir
o Entre outros

Direção/Equipa
de autoavaliação

• Conselho Geral
• Conselho

Pedagógico
• Pessoal docente
• Pessoal não

docente
• Alunos
• Pais/Encarregad

os de Educação

• Reunião
• Página Web
• E-mail

Março/abril

• Obter a máxima
colaboração de
todos
• Sensibilização e
envolvimento dos
atores educativos no
projeto de
autoavaliação que
vai ser
implementado

Diagnóstico
organizacional

(fase de inquirição)

• Sensibilizar os diferentes elementos
da comunidade educativa para o
preenchimento dos questionários

• Explicar o preenchimento dos
questionários

• Explicar a importância da
participação responsável de todos os
intervenientes

Consultoria/
Equipa
autoavaliação

• Pessoal docente
• Pessoal não

docente
• Alunos
• Pais/

Encarregados
de Educação

• Página Web
• E-mail

maio

Obter colaboração
dos diferentes
elementos da
comunidade
educativa (aplicação
de questionários)
• Sensibilização e
envolvimento dos
atores educativos no
projeto de
autoavaliação
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Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios
Frequência /

Meses
Resultados
esperados

Diagnóstico
organizacional

(restantes fases)

• Manter a comunidade educativa
informada sobre o processo de
autoavaliação

Equipa
autoavaliação

• Conselho
Pedagógico

• Pessoal docente
• Pessoal não

docente
• Alunos
• Pais/

Encarregados
de Educação

• Reunião
(departamento)

• Página Web
• Placards

maio a junho

• Comunicação
mais direta entre
os vários
elementos da
comunidade
educativa e a
equipa de
autoavaliação

• Conhecimento
sobre o trabalho
a decorrer

Apresentação dos
resultados de

autoavaliação e ações
de melhoria

• Divulgar os resultados de
autoavaliação e das ações de
melhoria

Consultoria/
Equipa

autoavaliação

• Conselho Geral
• Conselho

Pedagógico
• Pessoal docente
• Pessoal não

docente
• Alunos
• Pais/Encarregad

os de Educação
• Comunidade

local

• Reunião
• Página Web

novembro

• Conhecimento
dos resultados da
autoavaliação

• Motivar para a
mudança
• Obter colaboração
para a
implementação do
projeto de ações de
melhoria


